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SA SSE 

OM 

DEN NORRSKA RADESYGEN, 
af 

HANS MUNK, 

M. D, Eand-Physicus i Smålånens District; Medlem af 
Sundhets = Coll. för Norrige. 

Min många resor i Norrige samt 'embets-förs 
råttningar i flere trakter af detta land, hafva gif- 
vit mig anledning att samla någon Slas om 
den så kallade Radesy gen. Något egentligen 
nytt innehåller vål icke det jag hår anfört, men: 
förmodar likvål att uti ett klarare ljus hafva satt 
en sjukdom, som långe varit misskånd. 

För att visa likheten emellan den Norrska 
spetelskan och den i andra Lånder, har jag vid 
de mårkligaste symptomerne anfört huruvida ut- 
låndske författare, i synnerhet från medelåldern, 
hafva iakttagit liknande tillfålligheter vid sjuks= 
domen. 

Vid alla efter Andre gjorde citationer, äro 
kållorne öfverallt nåmde; och i synnerhet vid 
Spetelskan har jag betjent mig af HENSLERS förs 
tråffliga Verk; dock har Jag, så ofta det varit mig 
möjligt, jemfört hans citationer med originalerne, 

Fredricksstad d. 30 Junii 1814. 



FÖRFATTARE 

om Norrska Radesygen. 

PONTOPPIDANS Norges naturlige Historie. Deel. 
I. Kjöbenh. 1753. sid 416 —421. 

ANTON R. MARTIN Öfver den så kallade-Spitel- 
ska, fisk och boskap i Norrige. I K. V. 

Acad. Handl. för år 1760, 4 Qv. sid. 306 
— 311. 

KroG om den i Norge i ser i Bergens og Trond- 
hjems Stifter grasserende Spedalskhed. Bergen 
1470: 1) i 

BuäcHNER om Spedalskhed i Fremanns om Stiftelser 
og Gavebreve for Norge, Deel II. Kjöbenh. 
1777. 3. 81 och utförligare i HENSLERS vom 

Abendl. Aussåze Excerpta s. 110. 
HEMPEL om Spedalskhed i HENSLER Vv. Ab, Aus- 

såze Excerpta. s. I17. : 

MöÖLLeEr Försög till det Norske Folks Sundhed. 
I Kongl. Norske Vidensk. Selskabs Skrivt. 
Kjöbenh. 1784: 

STRÖM Oplysning om den ved Söekysterne i 
Norge gengse Spedalskhed. ibid. 

GISLESEN Dissertatio inaug. de Elephantiasi Nor- 
vegica. Hafn. 1785. Recenseret i Kjöbenh. 
Efterrettninger om lerde Sager. 1787. N:o 26. 

MÖLLER om Radesygen i TopE Med. Chir, 
Journ. B. V. Heft. I. s. 45. och i HENSLER 
v. Ab. Aussåze. 

1) Denne skrift har jag oaktadt noga efterfrågan på Boklå- 
dorne i Köpenhamn och Bergen icke kunnat erhålla, och 
kånner den endast af citationen i GiszLeEsens de Elephant 
Norveg. s. 17. Enligt GiszESsEn skall den icke innehålla 
annat ån som finnes hos andre auctorer. 



A 

3 

DEEGEN om Radesygen observeret ved Sygehuu- 
set i Flekkefjord.  Christiansand 1788. 

ArBo Afhandling om Radesygen eller Saltflöd. 
Kjöbenh. 1792. 

ManGor Underretnoing om Radesygen. Kjöbenh. 
NB. denna och föregående åro (Altona 1797) 
öOfversatte af HENSLER, som tillika dervid bi. 
fogat ett företal. 

STRÖM noget om Spedalskhed i Phys. Oecon. og 
Med. Chir. Bibl. B. V. Kjöbenh. 1795. sid. 
223 — 245. 

Anvisning til at kjende og helbrede Radesygen. 
(at Berg. MATHIESEN på Rörås.) Kjöbenh. 
1790. 

PFEFFERKORN liber die Norwegische Radesyge und 
Spedalskhed. Altona 1797. 

MäLERrTz oin Radesygens Natur og Legemaade, 
> Kjöbenh. 1799. - Vål recenserad af Doctor 

FRANKENAU i Kjöbenh. Lerde Efterret. 18090 
N:o 49, 51. | 

Munk (Hans icke HEINREICH) om Radesygen 
i Stavanger Sygehuus 1799. I Tope Med. 
Chir. Journ. Band. V. Heft. I. Kjöbenk. 
und Leipzig 1800. s. 62— 83. 2) 

FRANKENAU det offentlige Sundheds-Politie, Kjöb. 
1801: 5 78-— 80. 

P., G. HENnNsLER vom Abendlåndischen Aussåze 
im Mittelalter nebst einem Beytrage zur kent- 

niss und Geschichte des Aussatzes. Hamburg 
1794. 3) Håruti finnes på många stållen om 
den Norrska Radesygen. 

3 
fre 

2) Detta år min . Embetsberåt' else till Collegium Medicum 
för 1799, som var det första året sedan jag mottagit sjuk- 
huset, hvarföre också min kunskap om sjukdomen var då 
ännu nog ofullständig. 

3) Jag har ÖOfverallt citerat upplagan af 1794. 



Äksde är ett adjectivum som brukas i vestliga 
delen af Christiansands Stift och i synnerhet i trak- 
ten omkring Stavanger, och betyder stygg, slemm, 
elakartad. ' Således såger man en rade Vey, en 
rade Hest etc. och Radesyge betyder derföre efter 
allmogens talesått icke annat ån en stygg, elakar-' 
tad sjukdom, hvarföre de också lika benämna 
hvarje sjukdom, som förekommer dem sådan, den 
må hårleda sig af hvad orsak som hålst. Oak= 
tadt nu fere sårskilde sjukdomar få detta tillfålli- 

a namn, har jag likvål observerat aut det i syn- 
nerhet tillågges följande trenne som alltid på detta 
sått kallas, neml. 1. Syphilis insontium eller Sib- 
bens. 2. Lepra eller Spetålska, och åndteligen -3. 
alla sår som en sjuk haft lång tid och åro elakars« 
tade, hvad slag det må vara af invertes eller ut- 
vertes orsak. Reform artade sår (ulcera herpetica)y 
åro tåmligen allmånna, men mest finnas ulcera 
serpiginosa, hvilka vanligt kallas Saltflöd. Desse 
åro ytelige, men utbreda sig mycket, gifva en 
tjock skarp våtska ifrån sig, och åro betåckte med 
en mer eller mindre tjock skorpa. 

Det år visst icke underligt om de sår hvilka 
allmogen erhåller efter åpna bölder, eller efter 
hugg, eller andre orsaker, blifva elakartade, hålst 
de bruka sållan annat ån ( eller tjära hvarmed 
de förbinda såret, cch når, under bruket af desse 
dragande medel, smårtan tilltager i såret, söka de 

lindring genom pålåggande af hafremjöl, och detta 
så varmt att det nåstan brånner huden, Dessutom 
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aftorkas såret ovarsamt med groft linne, och ofta 
med yllet vid förbindningarne; och som mindre 
renlighet i alla hånseenden utmärker de flåsta af 

allmogen, så yppar detta sig icke mindre vid de 
hårtill anvånde klutar och bindor. Hårut kan fin- 
nas tillråckelig orsak, hvarföre elakartade sår icke 
åro sällsamma, hålst når man, hvad kustboerne 
vidkommer, tillika betraktar deras föda som till 
det måsta består i sur eller salt fisk. 

Allmån venerisk sjukdom (Syphilis vulgaris) 
kallar allmogen vanligtvis Fransoser, och nåmner 

den sållan med namnet Radesyge, och vet tåm- 
ligen vål att skilja den allmånna Sypbhilis från 
Sibbeus, hvarföre han också anser den förra för 
skamlig, men icke så den sednare. 

Asa olika sjukdomar blifvit af allmogen be- 
nåmde med ordet Radesyge, och att detta namn 
år upptagit af våre inlåndske Auctorer, tror jag har 
gifvit anledning till vacklande och dunkla begrep 

om sjukdomen; ty som hvar och en författare, un- 
der allmogens namn Radesyge, beskrifvit den af 

de sjukdomar som fallit honom måst 1 Ögonen, el= 
ler som förekommit oftast på hans trakt, så hafva 
några under samma namn beskrifvit Sibbens, t. e. 
DEEGEN, MATHBIESEN 0. f., andre Spetelskun, 
t. e MANGOR, GISLESEN m. fl, och således haf- 
va en del påstått att Radesygen var blott, Syphi= 
litisk, andre deremot alldeles icke så3 och den 

ändtligen som låst bågge utan egen erfarenhet att 
urskilja det råtta, måtte nådvåndigt tro, antingen 
att båda irrat sig, eller att Radesygen var en 
kråmpa, som allenast fanns i Norrige3; eller också 

visste han icke hvad han skulle tro, utan ans 

sjukdomen för en rigtig Proteus. Mig åtminston 
har det så håndt, och må ingen undra att jag ön- 
skar hos framtida författare namnet Radesyge all- 

E 
e& 
bd 
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deles afskaffat, såsom ledande till origtiga begrep 
om sjukdomen sjelf. 

Af elakartade sår vill jag blott vidröra de 
förut omtalte ulcera serpiginosa eller saltföd, hålst 
desse åro ganska envise. De förekomma icke så 
allmånt i Norriges östra, som i dess vestra del, 
der de åfven åro mer elakartade. De medel jag 
funnit tjenligast åro följande: Curen börjas med 
ett Laxans, som ibland sedan repeteras. AF Pi- 
lule e hydrargyro muriatico corros. 4) gifves 2 
piller 3 gånger, dageligen, och tillika drickes in- 
fosum af Thea Amara (Pharm. Dan.) Så långe 
såren åro orena, förbindas de med Ungv. hydrarg. 
ciner, (Pharm.. Dan.) Bals. Arcei (Ph. Dan. ann. 
1772). aa» sedan med Ungv. hydrarg. cin. Bals. 
univers, (Ph. Dan.) aa. När de sjuke hafva varit 
mycket utmattade, har jag före curen gifvit robo- 
rantia. Når åter de nåmde medlen icke velat 
bjelpa, har jag varit nödsakad att anvånda 
Decoct. mundificans med Conium maculatum jem- 
te strång diet. 5) På detta sätt har det 

4) Be. Hydrirg. muriat. corros. scr. j. 
" Ammon. mur. depur. gr. jv solve in 
Aqv. fontan. destill. Unc. sem., adde 
Farine avene Unc, sem. 
Syrup. Altb: q s. ut f. 1. a. Pill. n:o CC: 

ulv. Lycopod. conspergend. 
(lterddar adj Pulv, Opii sör.tj0 

5) Rc. Rad. Sassaparill. s. Rad. Chin. concis. Unc. ij. 
macerantur per noctem cum Åq. font. LXXxxX. a 

Coqu. leni igne ad remanent. colcrur. express. Unc, 
xxxx D, S. att bruka på dagen. 

Rc. Masse pill. e. Cicut. terrestr. s. Con. maculat. 9. v. 
f. 1. a. Pil. pond. gr. ij, pulv. herb. Conii macul. 
adspergend, a j 

Den nåmde portionen decoct drickes på en dag, och 
tillika tages morgon och afton af pillerne. Första dagen 
tages hvar gäng i piller, och derpå tillågges hvarannan 
dag hvar gång 1 piller, tills man kommit till 10 hvar gäng, 
e!ler dagligen 20 piller ( S$cr. ij.) Nar man hunnit 
till det antalet dageligen, håller man dermed ut till slutet 
af curen, Skulle den ökade dosis af Conium förorsaka 
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som oftast lyckats mig att bota  sådane 
sjuka. '6) 

På den i Norrige förefallande Sibbens och 
Spetelska får jag nu lemna egentlig beskrifning. 

 Sibbens begynner antingen A. med ' svårighet att 

yrsel, hufvudvärk etc. , höjes den icke under några dagar, 
eller, om detta icke hjelper, minskas dosis tills olågenhe- 
terne upphöra, då man åter stiger tills man uppnått förurt- 
berörde antal: Under curen, som varar i 6, högst 8 vec- 
kor, njutes ingen annan mat ån tvenne gånger dageligen 
hver gång 4 lod eller 2 Uns magert kokt kött och lika 
mycket hvetebråöd. Som dricka brukas intet annat ån of- 
vangimde decoct, och om detta icke förslår att stilla tör- 
sten, Infusum af Species pro Decoct. Lignorum. Utvertes 
på såren lågges blott en simpel salva för att förekomma 
deras hångande vid klåderne. Denna curmetod har hos 
oss varit först införd af nu mera afl. Prof. Winsrow i Kö- 
UrrRvag: likväl afviker jag från honom i den stigande och , 
starka dosis af Conium, då han deremot, hela curen ige- 
nom, gaf dageligen endast gr. xij af Pil, e Conio macu- 
lato, Jag stiger åter ända till 2 Scrup. I anseende till 
den inskränkta dixten, kallar man meioden Svåltecuren , 
som likvål icke må förblandas med den af Freor. Horfrf- 
MAN kallade Hungercur eller Svåltcur; ty den bestod (ef- 
ter FeiGi dissert. de Morbo HLazari. Halz 1733 Sid. 27). 
vål också i strång diet och Decocta mundificantia, men i 
förbindelse med Sulphur Antimon. fixum Hoerm., om 
hvilket preparat Prof. Miörcrer namner i sin Inaugur. dis- 
sert. de Medicamentis antimonialibus. 'Hafn, 1787 P. 58. 
hvarest, så väl som i ScmocKcnwitz 'Dissert. de Mirab. 
Sulph. Antim. fixati efficacia in Medicina, Halx 1699- $. 
15 tillredningssåttet anföres. Sällan använder jag ofvan- 
beskrifne cur långre än i 6 veckor, oaktadt det ofta hån- 
der, att icke alla såren åro till den tiden låkte; ty ibland 
spörjes båsta verkan först efter curens slut, då jag någon 
tid låter bruka Roborantia. Mårkes ingen åtgärd af cu- 
ren innom 6 veckor efter början dermed, tjenar det icke 

. . e 
att fortfara. = Till decocten har jag, såsom förut sagt, 
brukat antingen Rad. Sassapar. eller Rad. Chine. Om den 
första är, som de flåste påstå, verksammare i envisa fall, 
törs jag icke beståmt afgöra. Under ett af åren i närva-. 
rande krig, var Radix Chine icke att få har en lång tid; 
Sassaparillen åfven dels lika svår att erhålla, dels Öfver- 
måtan dyr; jag brakade då i deras ställe på Sjukhuset, 
Spec. pro Decoct. Ligner. Ph. Dan. till décocten, Mea 
visst ar det, att curen gjorde ingen verkan intill jag åter 
fick Rad. Chine eller Sassaparille, och det var icke hos en, 
utan flere, som jag observerade detta. 

6) Landphysicus SvENSON talar också om Ulcera setpentia på 
Island , hvilke icke kunde botas utan med nåmde cur, Se 
Teore Med. Chir. Journ. B. V, H. I. Köpenh. 1800. s. 51- 



8 

svålja, vårk i halsen och omskiftande vårk i be: 
nen (tibia) och vårst når den sjuka blir varm i 
sången; sedan komma Tophi eller B. med dessa 
Benvårkar, och Tophi utan föregående halssjuka, 
eller. C. med pustule och sår på genitalia, når 
sjukdomen kommer af smitta genom Coitus. 7) 

Sjukdomens tillfålligheter åro A. heshet; B. 
sveda och rodnad i halsen, hvarpå följa sår, som 
borrtfråta uvula och velum palati, ja angripa sjelf- 
va benen i palatum och nares. 8) C. Uttalet sker 
genom nåsan, D. de omtalte benvårkarne, som 
förvårras om natten. E. Tophi; F. På flere stål- 
len af kroppen, i synnerhet på axeln, clavicula, 

7) Omkring Stavanger begynte sjukdomen som oftast på det 
under Litt. B. nämde sått; omkring Drammen och här be- 

. . . LJ 
gynner den allmånnast med halssjuka, Attsjukdomen bor- 
jade med sår på genitalia, var mycket sällsamt vid Sta- 
venger. åfven sällsynt omkring Drammen, men deremot 
nog allmänt här. 

. 8) I Norrige, sårdeles i Drammen och trakten deromkring , 
har jag flere gånger anmårkt en angina putrida lenta, hvil- 
ken bör noga skiljas från den som åtföljer Sibbens. Hos 
personer, merendels af cachectiskt utseende, yttra sig sve= 
da, svullnad och rodnad på Uvula, tonsille och velum pa- 
lati med hinder att svålja. Under det de öfrige functio- 
nerna på vanligt sätt fortfara, inflammeras fauces allt mer, 
blifva mörkröda, och gå åndtligen öfver i gangraen]) som 
tilltager låvgsamt och alldeles förstörer uvula och velum 
palati, så att maten går ut genom nåsan, och de sjuka 
(som i ofrigt merendels kunna gå ute, och ehuru med en 
viss trötthet och olust förråtta arbeten,) måste nåra sig 
endast med tunn föda. Ofta löpa månader innan sjukdo- 
men från sin början kommer så långt. Iglar, Emetica, 
Laxanlia, Vesicatoria, Mercurialia och flere andre medel 
har jag icke sållan sedt använde utan nytta.  Deremot för- 
båttras symptomerne snart under bruket af en med Cam- 
phert starkt försatt mixtur , hvilken innan den nedsväljes » 
hå!les bak i halsen, så långe möjligt (likväl sedan halsen 

rut blifvit skölgd med rent vatten); samt genom smårj- 
ning af de angripne delarne medelst en fjäder och en blan- 
ning af Mel. Rosat. Uuc. j; Essent. Myrrh, Unc. sem. Corts. 
peruv. opt, snbtiliss. pulver. Scr. ij Acid muriat. gtt, xxx. 
När tillståndet hårigenom år förbåttradt, fullåndas curen 
med nyssnåmde Lincwus i förbindelse med invertes bruk 
af Decoct, Cort, peruv. cum Camphora mucilag, G. Arabici 
subacta, 
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och omkring armbogen, i knävecken och midt öf- 
ver underlifvet (abdomen) visa sig Pustule eller 
Bölder, hvilka uppbryta till phagadeniska sår med 
upphöjda , orena och callösa kanter, och gifva en 
tunn, skarp, stinkande våtska ifrån sig, som an- 
griper de underliggande benen. G. huden om- 
kring såren eller Pustule tjock, mörkfårgad och 
uppdrifven (svålld). H. Ibland betåckas såren 
med en tjock, gråaktig skorpa. 9) I. Under sjuk- 
domen, och det tämligen hastigt, utbryta sär 
på Genitalia, sårdeles på scrotum och labia pu- 
dendi majora, hvilka börja som små pustule eller 
carbunkler som öppna sig i sår, ull utseende lik- 
nande vanliga syphilitiska chancrer. 10) K. Vår- 
tor eller Condylomata på Genitalia, omkring ori- 
ficium ani och på flere stållen af kroppen. 11) 
L. Om icke en passande behandling förhindrar det, 
öppna sig ”Tophi i kopparfårgade sår med hårda 
ombölda kanter. M. Sjukdomen tilltager långsamt, 
så att ofta 2—3 månader kunna framlida, ja åf- 
ven långre tid förrån såren visa sig. N. Sjukdo- 
men år mycket fallen att recidivera. O. Till Norr- 
ska Sibbens negativa symptomer (att Jag så må 
uttrycka mig) hörer, att jag aldrig sedt i densam- 
ma hyvarken dröppel, bubones, phimosis, paraphi- 
mosis eller Tumor Testiculi, icke en gång når 
sjukdomens smitta, fortplantad genom coitus, först 
yttrade sig med sår på Genitalia. Corona venerea 

9) Denna skorpa på såren betyder icke att de åro derföre 
envisare. 

10) Att Sibbens begynner ibland med sår på genitalia, är 
förut anfört. 

11) Omkring Stavanger har jag, i synnerhet flere gånger sedt 
Condylomata, icke allenast nåra genitalia och orificium ani, 
stan hela den Öfriga kroppen var liksom fullsatt med så- 
dane exerescentier , hvilka alldeles liknade dem vid geni- 
talia. Öfverallt åro Condylomata mycket allmårt följakti= 
ge vid Sibbens:. 
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år sällsam, och torde icke infinna sig, utan under 
en complication med Syphilis vulgaris. 

Att långt flere qvinnor ån manfolk angripas 
af Sibbens, har jag öfverallt erfarit 127). Den all. 
månna orsaken dertill, kan jag icke beståmt an- 
gifva; men för somlige kan den likvål sökas i den 

allmånna vanan hos allmogen att gifva di. En 
som gör detta, betånker. sig icke ett ögonblick att 
ge bröstet åt ett fråmmande barn, så ofta tillfålle 
gifves, liksom man också tillåter sitt barn di an- 

dra, utan afseende på personens hålsa eller nårma- 
re bekantskap. Detta sått att fortplanta Sibbens 
år derföre nog allmänt. 

Sibbens erhålles vål genom smitta, men myc- 
ket sållan genom samlag. Deremot sker det me- 
delst gemensamt bruk af sång, kläder, sked, dryc- 
keskårl och dylika saker. Når sjukdomen begyn- 
ner med halssjuka, år den troligen anbragt genom 
nyttjande af samma sked, dryckeskårl m, m,; men 

hvarest den börjar med dolores vagi och sär på 
kroppen, år den, som det synes, erhållen genom 
gemensamt bruk af sång eller klåder. Att sjukdo- 
men kan på dessa sått utbredas, år högst rimme- 
ligt, når man kånner landt-allmogens lefnadsart. 
Tjenstefolk, i synnerhet i Landets vestra del, lig- 
ga jemte hvarandra, som oftast, nakna, och me- 
rendels på yllne tåcken, ja i fjället på skinn med 
den ludna sidan mot nakna kroppen. Då intet 
skiljerum finnes i sången, ligger en person ofta 
der en annan nyss legat, och der det ännu Ar 

varmt. Finnas ock lakan på sången, så AR kel. 

ligheten så i detta, som i allt annat, en såällsam- 

I 

12) ArBo om Radesygen s. 24, Mirertz om Radesygen 85 
32, och FraAnKENaU i Kjöb. Lerde Efterrett, 1800 N. 51. 
s. 806 hafva anmärkt detsamma. 
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het 13). I anseende till bruket af sked, röjer sig 
samma ovarsamhet och osnygghet. Husbonden 
och hans familj spisa vid:samma bord och ur sam- 
ma fat med tjenstefolket, daglönare eller husmån, 
åfven andre som åro nårvarande vid samma tid, 
såsom legde personer, vandrande tiggare och dy- 
like.  Sållan åta alla på lika tid," hållst icke arbe- 
tet C(sårdeles under skördetiden) kan på en gång 
hvila. Den som spisat sin gröt eller vålling (Bon- 
dens dagliga föda), kastar sin tråsked efter sig på 
bordet. Den som kommer dernåst, intager den 
plats han finner ledig, och den ud som ligger 
honom närmast, brukar han otvåttad, sådan som 
den sista lemnade den. Således kan en sked under 

en måiltid hafva gått i flere munnar. Med dryc- 

keskårlen bar man icke eller större aktsamhet. 
Man ser fördenskull, att Sibbens hårstådes, 

åtskiljer sig från den egentliga Wencriska sjukdo= 
men genom följande: 

Ailmän Venerisk Sjuka, 4 Sibbens , 
A. Begynner nåstan all--| A. Begynner allmånnast 

tid med tillfålligheter utan tillfålligheter på 
"på Genitalia. Genitalia. 
B. Blennorhagia, Bubo- | B. Finnas icke i Sibbens, 

nes, Phimosis, Para- åfven icke då, når Sib- 
phimosis och tumor te- bens börjar med sår på 
sticuli åro sådane. > Genitalia. 

C. Sår i halsen, dolores | C. Sjukdomen börjar van- 
osteocopi, tophi och sår ligt med desse tilltällig- 
på andra stållen af krop- te sår på Genitalia 

nn 

13) Som det i synnerhet år på Vestlandet, som folk ligga så 
allmånt om hvaranira och på yllna klåder, tror jag att der- 
uti må sökas orsaken, hvarföre sjukdomen der vanligen 
börjar med dolores vagi och sår på kroppen, 



12 

Allmån Venerisk Sjuka, | Sibbens , 
pen, visa sig icke förr- infinna sig först långre 

ån långre fram i sjuk- fram under sjukdomen. 
domen , och efter sedän 

Genitalia först warit 

angripne. 

D. Såren Alåskaktigei i bott- | D. Såren åro orena i bott- 
nen, rödare i omkret- nen, af mörkaktig fårg, 
sen, ytelige, men ut djupare, kanterne tjocs 
vidga sig mer; kanter- ka och omböjda, och 
ne åro vål ojåmne, men såren ofta betåckta med 
likvål flata, och icke en tjock skorpa. 
betåckte med någon 
skorpa. 

E. Sjukdomen gör van- | E. Sjukdomen  tilltager 
ligt hastigare framsteg. nog långsamt. 

F. Når sjukdomen rått be- | F. Sjukdomen recidiverar 
handlas, år man såker lått, (i synnerhet under 
för recidive. fel i dizeten (t. e. dålig 

föda af salt fisk, hårsk 
sill), och då man efter » 
curen år utsatt för kallt 
och fuktigt våder, får 
våta fötter och ben etc. 

C.Smittan fortplantas gan- | G. Smittan fortplantas sål- 
ska sällan utan genom lan genom samlag, men 
samlag. vanligtvis genom sam. 

fållt nyttjande af sång, 
klåder, sked, m.m 

De förnåmsta medlen som jag brukat i Sib- 
bens, åro följande: Pill. e hydrarg. gummoso 
(Swediauwr pharm. syphilit.); Hydrarg. Muriat. 
mit. i pulver 14) och piller, Hydrarg: mur, cor- 

14) I anledning 25 Mercurial- Pulverae, kan jag icke under- 
fåra att göra en anmärkning, som jag genom eget fel lärt, 
Man må icke gifva Hydrarg, muriat. m, eller andre Mer- 



13 

ros. i piller (se anm. 4.) eller med Ammon, mu 
riat. upplöst i vatten (Swediaur Pharm. syphil, 

Form. 88), eller med Sulph. stibiat. aurant. upp- 

löst i Spir. Vini (ARrRBo form. 12); Hydr. mur. 
corros. med eftercur af Solut. hydrar. gumm. Plenckit 
efter THEDENS metod (neue bemerk. und erfahr. 
Th. 3. s. 8.); Hydrar, mur. mite med Sulph. 'stib. 
nigr. i pulver; Pulv. alterans Edinb. i pulv. och 
piller; de sista i förening med Gumm. Gvaj. el« 
ler Extr. Con. maculati; Pill. ethiopice Ph. Dan.; 
Hydrarg. oxydat. nigrum. i pulver och piller. 1593 
Frictioner med Ungv. Hydrargyr. cinereum. Desse 
medlen har jag gifvit dels allena, dels i förening 
med Decocta eller infusa af de så kallade Species 
mundificantes. 16) Af localverkande har jag ans 

ce 

curisl-preparater I pulver blott med socker. Ty detta upp 
löses i det vatten hvaruti man gör pulveret och mercuren 
sjunker till botinen , och blir ofta qvarlisgande, antingn i 
skeden, hvari den intages, eller också i munnen eller fau= 
ces, 1 hvilket sednare fall den besvårliga ptyalismus ivfin= 
ner sig snart och förhindrar, eller i det minsta förlänger 

 curen, = Till pulvret må derföre såttas något lignöst t.,e-' 
radix glycyrrhize, då Hydr. mur. m, blir liksom hängande 
emellan de lignåsa delarne, och passerar således svalget 
utan att precipiteras, Når jag derfoöre t. e. vill gifva + 
ran Hydrarg, muriat. mite pro dosi, plår jag föreskrifvaz 
c. Hydrarg. mur. mit. prep. gr. ii Pulv. rad. glycysrhe 

Drachm. sem Misc. exacte & sub continua trituratione 
adde Pulv. Sach. alb. gr. xxxxvilj. Divide in 8 part. zqvs 

(45) Magnesium oxydatum som KArrP i Systemst. Darstell. 
der durch die neuere Chemie in der Heilkvnde bevirkten 

'Verånderungen u. Verbesserungen, Hoff. 1803 (se Horn 
Arch. fär pract. Medicin u. Klinik B. I. Heft. I. sid. :08 
och Salzburg Med. Chir. Zeit. 1805 N:o 44). kar berömt 
som ett med mercuren lika verkande medel, har jag pröf- 
vat, men utan att erfara den utlofvade nyttan. Med syror 
har jag också gjort åtskilliga försök , men alldeles f ukt- 
10sa, om icke mercurialia förut blifvit brukte. Dei same 
ma är casvos med den så kallade svålteuren, hvarom se 
Anmark. 5 och nedanföre. 

16) Till desse Decocia eller Infusa Mundificantia har jag an- 
vändt, dels Spec. pro decoct, Lign. Pharm. Dan.; dels 
andra liknande compositioner af lön Gvaj. » Sassalr. » 

= 
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våndt Aqva phagadenica (Ph. Dan. 1772); Aqv. 
mercur, nigra (af Hydr. mor. mit. Drachm.jJ. Aqv. 
Cale. ust. Unc. xxx ); Aqva phagadenica cum 
extracto Con. maculat.; Decoct. Cort. Qverci cum 
Hydr. mur, mit. v. corros. (MYNSTER Pharmac. 
B. I. Kjöbenh. 1810. $s. 549.); Ungv. Hydrarg. 
ciner.; Ungv. Hydr. rubr.; Ungv. Hydr. Alyon; 
Mel Hydrargyrat. (Swediaur Phar. syph.); Li- 
qvor ad Condylom. Plenckit och Pulv. folior. Sa- 
bine. Förutan upprepade Remedia speafica, har 
jag begagnat åtskilliga universalmedel, såsom emel- 
Ianåt, under curen, Jåxantia och balnea univers. 

tepida. 
Med hvart och ett af de hår anförde medlen, 

antingen enkla eller förbundne med hvarandra, och 
valde efter sjukdomens sårskilte fall, har det som 
oftast lyckats för mig att bota sjukdomen; ehuru 
mer och mindre såkert och hastigt. 

Den curmetod som jag brukt en lång tid, 
når likvål sårdeles omståndigheter icke fordra an- 
nat, är den så kallade methodus mixta på nedan- 

nåmde sått, då jag af alla de metoder jag hittills 
anvåndt, funnit att denna leder såkrast till två vig- 
tiga föremål, nemligen att curera sjukdomen och 
att förekomma recidive. 

Curen börjas med ett laxans, vanligen af Rad. 
jalap. med Hydrar. mur. mit. 17) och ett bad el- 

Rad. Chin, — Sassaparill. — Bardane , Herb. Trifol. fi- 
brin. etc. — Annars har jag redan i flere är upphört i sjuk= 
huset att gifva dylika Decoct. eller Infusa, emedan jag 
tror mig hafva funnit, att oaktadt de kosta mycket, de 
icke bidraga till curens såkerhet och skyndsamhet. För 
dem åter som bruka låkemedlen hemma , ordinerar jag som 
oftast desse Infusa mundificantia, för att hindra dem att un- 
der curen nyttja dricka som skadar dem. 

17) För en vuxen af allmoge klassen fordras en blanning af 
2 Scrup. af rad. jalap. och jr. vj af hydr. mur. , Om- 
kring Stavanger vurfo mycket större portioner nödvän- 

dige, och ibland kunde jag ändå icke få dem att iaxera 
med olika dosis af Pill. catarrhal. purg, - Ph. Dan, 1772) 
Tinct. cathartica, Gumm. Guttz — etc, 
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Jer rentvagning af hela kroppens yta, Derpå gif- 
ves hvar afton en piller af Pillul& rubr. e&e bydrarg, 
mur. mit. 18), och tillika ingnides (om vintren 

"för varmen) hvar afton på den inre sidan af lå. 
ren 19) Dr. ] af Ungv. hydrarg. cin. Ph. Dan. 
eller Dr. ed på hvart lår. Så fortfares oaf- 
brutit (med. mindre att salivation för hastigt in- 
träffar ) intill dess alla symptomer åro håfde, och 
åndå 2 — 3 veckor långre allt efter Hulkddment 
håftighet och ihållande. Når den sjuka kan, utan 
att det verkar salivation tåla det, gifves ibland I 
piller kvarannan morgon. 

Om icke för att vara desto såkrare, brukar 
jag når jag kan slippa det, inga utvertes medel; 
men nöådgas jag derull, så anvåndes som oftast an« 
tingen Aqva mercur. nigra (se ofvanföre)y eller 
Aqva phagadenica, eller Hydrarg. mur. corros. upp- 
löst blott i vatten, eller ungv. hydrarg. cinereum. 

Så snart det spörjes minsta tecken till saliva- 
tion, upphör man straxt med bruket af mercuria- 
lia, och munnen sköljes ofta, då salivation plår 
afstadaa, hvarefter åter fortfares med mercurialia. 
Men upphörer icke salivationen 20) af sig sjelf, 

LÄ 

28) Re. Hydrarg. mur. mit. pp:t Dr. ij. Pulv. Sp Dr. sem: 
Farin. Aven. Unc. sem, Syr. alth. q. s. ut f. 1. 2. Pil. N:o 
CXX, pulv. lign. Sant. rubr. adsperg. D. Dels SR att hin- 
dra åverkan på tarmcanalen, dels att afhålla salivation, till- 
sattes Opium. Syrup. Alth. år ganska beqväm för att 
med vextdelarne dana pillermassan, då den tillika irnehål- 
ler så mycket mucilaginöst. Dessa piller blifva icke så 
hårda som piller af mica panis, och de upplösas lått, då 
syrupens sokkeraktiga delar draga vätskan till sig som vid- 
hanger i pillerne och spränger dem. Orsaken hvarföre jag 
låter beströ pillerne med Pulv. Santal. rubri, är , att de i 
sjukhuset icke skola SS med Pill. e hydrarg. mu- 
riat. corros. (se anmärkn. 4 

19) Jag våljer hållst detta ställe derföre, att det icke excori- 
eras så lått efter frictionen, eller år sållan angripit af 
sår, som deremot ofta finnas på benen. 

20) Omkring Drammen var det icke ovanligt att mercuren 
förorsakade salivation, och hår händer det beklagligen all- 
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bör munnen ofta tvåttas med Linctus balsamicus 
(af mel, rosat. I. commune p. ij och Essentia 
myrrhe p. j.) blandad med ljumt vatten; ett 
Jaxans tages (af rad. jalap. med sal angl.) och dia= 
horetica cum sulphure. Hjelper detta icke, har 

Jag brukat tvenne andra sått, neml, antingen om- 
byte med ett annat mercurial-preparat eller svaf. 
vellefverluft (gas hydrogenium sulphuratum). Den 
första, som SPANGENBERG (1 HORNS Archiv för 
Med. Erfahr. 1804. B. V. s. 371.) så mycket be- 
römmer efter egen erfarenhet, och hvad ham der- 
om lårdt och sedt af P. FRANK 21), består deri, 
att så snart man under bruket af ett mercurial-pre- 
parat, mårker tekn till salivation, då genast upp-. 
höra med det hittills anvånda, och börja med ett 
annat preparat. Således, då man under nyttjan- 
det af Hydrarg. muriat. mit. erfar, att salivationen 
infinner sig, bör man lemna det medlet, och strax 
gifva Hydrarg. mur. corros. eller ock tvårtom. 
Flere gånger har jag pröfvat denna metod, och som 
oftast funnit den prisade fördelen deraf. Det an- 
dra såttet att stadna salivationen, och som år re- 

com- 
—— — 

mäånt. Deremot var det mycket sållsamt omkring Stavan- 
ger. ehuru ansenligt jag än gaf af mercuren, hvarföre 
man icke såg något tecken att densamma hade blandat sig 
med kroppens vätskor, förrån mercurialsår på en gång 
utbrote, och gjorde curen långsammare. Under de i sed- 
nare ären mot vanan i Norrige allmänna Frossfebrarne , 
och som också angrepo de syphilitiske patienterne i Am- 
tets sjukhus, har jag anmärkt att desse, åfven hela par 
veckorne efter sedan febern lemnat dem, kommo vid en 
liten dosis af mercuren mycket lått till salivation. Grun- 
den dertill år mig obekant; allmän svaghet år det vål icke, 
då andra sjuka, som varit långt mer utmattade ån desse 
feber - reconvalescenter, hafva utan salivatior fördragit 
mycket större portioner af mercuren. | 

21) Besynnerligt år, att jag finner intet derom i FRrRASKS 
Epitome de curandis hominum morbis Lib. 17. Vindeb. 
1805. s. 351I—428, hvarest syphilis omståndeligen 2f- 
handlas. 
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commenderadt af HAHNEMAN 22), LENTIN 23) 
och NIEMANN 24) år, som sagt, gas hydrogenium 
sulphuratum , hvilken erhålles genom att gifva hvar- 
annan timme ogr. V—x. af sulphuretum calcis eller 
Hepar sulphuris calcareum 25) och strax derefter 
någon syrlig drick, t. e. Crem. eller Crystalli Tart: 
ppplöste i vatten eller thée etc. Detta medel har 
, s e e 
jag ock brukat med nytta, likvål har det åfven 
slagit mig felt. ; 

Når jag, allt oaktadt, icke kan hindra, att 

mercurial-sår (ulcera ab usu hydrargyri) visa sig, 
eller jag mottager 26) sjuka med sådane sår, så 
anvånder jag till såren i munnen LÄLinctus balsami- 
cus cupratus 27); men når de finnas på andra 

stållen af kroppen, antingen mel cupratum (Swe- 
diaur Pharm. syph:) eMer lmimentum cupratum 
Cibidem.) Når desse medel icke verka snart, ton- 
cherar jag såren, antingen de åro i munnen eller 
icke, med argentum mnitricum fusum som såkert he- 

Se 

22) Horer Commeat. d. nevern Arzney-Kunde B. I, s. 367: 
23) LentIN Beytråge z. ausibend. Arzney-Wissensch. B. IE; 

Leipz. 1798. s: 171. 
24) HezERDEN Comment. öb. d. Vorlauf d. Krankheiten, 
 Ubers. v. NIEMANN. Leipzig 1805. s. 436: 
25) Af Test. Ostrear. och Sulphur aa blandade och hvitglödgade 

i 10 minuter, RE 
26) En af de största foörtretligheter med sjukhus-patienterne 

är, att desse, innan de söka sjukhuset, hafva somlige re- 
dan brukat mercurialia, utan någon förmån. Når de nu 
inkomma, är man ytterst villrådig om grunden till såren; 
ty att kånna mercurial-sår från siphyktiska år så osåkert, 
att jag tror att det i vissa fall kunde brukas till prober- 
sten på grundelig practisk kunskap om behandlingen af 
Siphylis. Swepiaur (Zusätze u. Verbess. Berlin 1808: 
s. 130.) anförer :åsom ett åtskillnadstecken emellan nåmde 
sär, att de siphylitiske såtta sig i synnerhet på 'Tonsille 
och Uvula. Men på desse ställen har jag likvål nyligen 
sett omisskänneliga mercurial-sår. 

27) Re. Mell. rosat. v. commun. Unc. ij, Essent. Myrth. Unc, 
| ån Ungv. sEgyptiac. (Ph. Dan. 1772.) Unc, sem. 

Rd. Handl. 28157 18. di S) 
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lar dem. 28) Att invertes medel må ofta med 
desse utvertes förenas, behöfver jag icke såga; 
men vill likvål icke lemna oanmålt, att jag ibland 
icke varit i stånd att curera sådane genom otidigt 
bruk af mercurialia borrtskåmda patienter, utan me- 
delst Decoctum nmandificans och Coniuwm maculatune 

(se anmårkn. 5), hvarmed likvål icke så strång dizet 
varit förenad, som den anförda, hellst desse sjuke 
åro, i allmånhet mycket afmattade, hvarföre det: 
också ofta varit nödvändigt att först bruka robo- 
rantia, eller ock anvånda sådane jemte Decocten. 
Icke sållan har jag funnit att mercurial.sår, en lång 
tid efter de sjuke tillfrisknat, återkomma, och der- 
vid förvilla så vål patienten som låkaren 29). Ro- 
borantia invertes och LÄLinctus balsamicus cupratus 
utvertes, åro de båsta medlen, Oaktadt sjukdo- 
men håfves, förblifva tophi icke sållan oföråndra- 
de , under hela den öfriga lefnadstiden. 

Sedan det siphylitiska giftet år gjort overksamt 
1 Sibbens genom bruk af mercurialia (eller blifvit 
neutraliseradt, om jag så må uttrycka mig), qvar- 
blifva stundom ätskillige sår, hvilka, under mer- 

curens fortsatta nyttjande, icke vilja låkas. Detta 
sker likvål genom roborantia invertes, och hjelpa 
icke de, så vinnes åndamålet genom Decoctum mun- 
dificans med Conium,' och strång dizet, (anm. 5.) 
Sibbens finnes icke allenast i Norrige, utan också 

— 

28) Jag har också brukat efter HAHNEMANS sått: Årgent. ni- 
tric. fusi p. j upplöst i Aqva destill. p. mille. eller 
Argent. nitr. fusi gr. ij. Aqv. font. destill. Unc. sem. Mell. 
rosat. Uuc. ij Essent. Myrrh. Uoc. sem. men det har ické 
gjort samma verkan som touchering med arg. nitt. fusum, 

20)SwEpDiavr i hans förträffliga afhandling om Venerisk sju- 
ka, Andra Del. s. 97- har redan anmärkt detsamma. 
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1 Sverige 30), Ryssland 31), Preussen 32), Tysk- 
land 33), Skottland 34), Dalmatien 35) Ungern 
36) och Canada 37). 

| Atskillnaden 'emellan den MNorrska Sibbens 
och den i andra lånder, synes blott vara 

A. i anseende till den Skottska, att i densams 
ma finnes vanligt i såren svampaktiga utvexs 
ter, (excrescentie fungose fructum rubi ide 
similes) hvilka jag icke sett i den Norrska. 

B. i'jemförelse med den Dalmatiska, att i den- 
na äro såren betåckte med en skårpa, och 

30) Flere Embetsberåttelser, men 3 synnerhet ProvincialMed. 
i BohusLån , HofMed. D. Levéts för 1787 i Låkaren och 
Naturfortk. B. IX. Stockh. 1788 s. 196. Håavr Obs. 
nonn. Med, Pract, Lund 1707. Se HureLaAND Bibl. d. pract. 
Heilkunde B. II s. 369. AvGUSTIN neveste entdieck,. us 
erleut. Jahrg. IL sid. 476. 

31)J. FRANK Acta instit, itins Vilnensis. Ann. prim. 1808. Se 
HurfeLAND och HimrLy Bibl. 1809. St. vits s. 16. 

32) Metzocer vermisch. Med. Schriften. Königsb. 1784. B. I. 
sS. Qö— 1004 

JI) Att HuFELAND och WEIKARD sett Siöbens i Tyskland, 
synés högst rimmeligt af den foörres Syst. d. pract. Heilk. 
Il. Abth: II. Jena 1805. 5. 330 —39:. och af den sed- 
mares vermisch. Sehrit. B. II. Frankf. 1795, s. 46. 

34) GincHrisT i Essays and Obs. medic. and Litt. read be- 
fore the philosophical Sov. i Edinburg Vol. ij Ecdinb. 
1771. $. 154—178. Se TopnE Med. Chir. Bibl. B. III. St. 
I. Köpenh. 1776 s. 122. — I FrAnKs Reise nach Frank- 
reich, England und Scotiland. Th. II. Wien 1805. s. 25). 
Se Nytt Bibl. för Physy Med. og Oecon. 1806 Heft. LI. 
sS. 265. BerL uber d. bösart. 'Tripper us. Vener. Krankh. 
Leipz. 1794 II. Horr Comm. d. neu. Arzoey B. IV. sid. 
3135. — Bibl. f. Leger. Köbenh. 1310. B. IL sid. 34. — 
DSWEDIAUR V. dd: Lustseuche, ubersetzt von KLEFFEL 
1799 Th, II. s. 249. — J. P. FRANK Epitome de Curand. 
Hom. morbis. Lib. VI. s. 3,9. — WiznieMoeTt i Bibl. for 
Leger, Kobenh. 1810. B. II. s. 25—142. 

35) Kallas 1 Dalmatien Sikerlievo, och af FRANK Morbus 
Flumensis , se hans Epit. Lib. 17. s. 356 — 361. och FEAxKsS 
Reise Th. II, s. 256. Se Nytt Bibl. för Phys., Med. och 
Oeconom. 1806. Heft. 3. s. 266. 

30) J. P FrRAnK Epitome Lib. VI. s. 356. 
37) Kallas af orten Morbus Canadensis eller mal de baie 

de S:t Paul. Se SwEDpiaAuyr v. d. Lustseuche Th. il. sid. 
35» 45, 244, J. P. FRANK Epit. oLib. VIL s, 360. 
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C. liknad med den Canadiska, att de sjuke i den 
fortfara flere år, och liksom styckevis uppåtas. 

Om förbindelse emellan Sibbens och den Norr- 
ska Radesygen, vet jag ingen hafva nåmnt utom 

Tope 38) och WILLEMOET 39); dock tror jag 
det icke vara för mycket sagt, att desse författare 
endast haft en dunkel föreställning om samma för-= 
bindelse. 

Efter att således hafva afhandlat Sibbens, skri- 
der Jag nu till beskrifningen om den spetelska sjuk- 

domen. I trakten omkring Stavanger 40) visar sig 
Spetelskan på följande sått: Först mårka de sjuka 
en i hela kroppen omkringflygande, något stickan- 
de smårta, hvilken de ofta beskrifva som vore det 
något krållande emellan huden och musklerne 41). 
Denna mindre betydliga och derföre ringa aktade 
känsla, har i följe mattighet och en ovanlig trött- 
het efter arbete samt korrt andedrågt 42). Detta 
varar utan annan tillfållighet i flere år, hvarefter 
ett reform-artadt (herpetiskt) utslag börjar visa sig 

38) Tone Med. Chir. Bibl. Band. III, St. IL. Köpenh. 1776: 
S, 124. 

39) Bibl. f. Leger. Band. II. K:havn. 1810. s. 26. 
40) Jag har också besett i Bergen S:t Jörgens Hospital för 

Spetelske, om hvars inrättnivg finnes i FREEMANS Samling 
af Stiftelser og Gavebreve för Norge Del. II. Köbenh. 19973 
s. 81— 125: HoLBErG Bergens Beskrivelse, Köbenh. 1737. 
s. 70. Rescript 13 Maji 1750, 26 Mars 1751, och An- 
ordning 29 Aug. 1755 Cap. III. $. 9. Antalet af de spe- 
telske i detta Hospital år 80. Deras Symptumer liknade 
alldeles dem jag sett omkring Stavanger. 

41) Sunt titillationes sub cute ac si vermis faceret ibi motus:. 
GADESDEN Prax. Med. sive Rosa Anglie Lib, II. C, 7. 
HENSLER Vv. d. abenländ. Aussåze Excerpt. s. 44. Sub 
cute transeunt formicationes, ac si esset urtica petcussus, 
vel sic ut vermes ibi essent. Exam,. Leprosor. ex Conr. 
GESNER Script. ae Chir. Opt. Hessier ibm. s. 67. Pre- 
cedit titillatio qvidam, velut si res aliqva viva volitans in- 
tus sit. Girzert Comp. Med. Lib, VII Fol, 337. HEn- 
SLER ibm. s. 85. 

42) Incipit anhelitus immutari, Gorponi Libr. Med, I, C. 
22. HeENSL. Exc, 5. 45, ; 
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dfver hela kroppen, med mörkröda eller blåaktiga 
flåckar, i synnerhet på benen, som svålla 43), 
och når svullnaden åndteligen år stigen till ansen= 
lie högd, synes det liksom att huden spricker med 
otaliga små håligheter och remnor, hvarifrån en seg, 
hvitgrå våtska utsvettar, hvilken efterhand tjock- 
nar och danar små tunna fjäll, som i otalig mångd 
betåcka hela benet och foten 44). Når desse 
fjållen afgnidas, ser huden röd och anfråten ut in- 
under, och då bilda sig strax nya fjäll af våtskan, 
som på nytt utsvettas och tjocknar. Detta utslag 
år förenat med en stark klåda 45), som den sjuka 
icke kan afhålla sig att tillfridsstålla, och hvari- 
genom det onda naturligtvis ökas. Ungefår vid 
samma tid, förändras ansigtets fårg till en mörk, 
rödblå 46), som år så egen, att man icke lått ta- 
ger miste på den, når man sett några sjuka 47). 
De blifva hesa. Först i ansigtet och munnen, och 
derefter på armarne och benen framkomma nu un- 

43) In cruribus grossitiem si inveneris et duritiem et reple- 
tionem in talorum loco ad superiora, signum est hoc pas- 
sionis venture. Hory AsBAs Theor. I. C. 24, HENSLER 
Vv. d. abenlånd. Anssåtze s. 179. ; 

44) Facit sqvamas, sicut sunt Piscium. AvicEeNnNaA Lib. IV. 
HENSL. Exc. S. 15: : 

45) Henszrer v. d. Abenl. Aussåze s. 092, 2835. Pruritum 
sepe sine scabie patiuntur. VirAtis de Fuena Remed. et 
Curat. Cap. 202. HeENSLER. Exeerpt. s. 73. Das Juchen 

der Haut ist unausstehbar. DeEsEAn i HeENnszers Excerpto 
s. 108. 

46) Rubedo faciei aliqvando ad obscuritatem tendens. ÅVERR- 
Hoes L, IV. C. 37. 

47) Deinde nares, labia oris et universa facies turgescunt, 
et rubore qvodam inficiuntur, qvi a genuina rubedine, sa- 
nitatis indice plurimum discrepat; ScmnuinG de Lepra 
Traj. ad Rhenum 1769. Afiryckt i BALDInGER Syllog. se= 
lect. opusc. arg. Med. pract. Vol. III. Gött. 1778. S. 9: 
Den färg som ansigtet under denna sjukdomens period får, 
är verkeligen så caracteristik, att jag, de siste åren jag 
var i Stavanger, når en spetelsk kom in genom dörren, 
tämmeligen bestämt kunde såga det, innan han oppnade 
munnens 
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der huden små knölar af en årts storlek. I börs 
jan sitta de djupt (så att de icke kunna kånnas 
utan hårdare tryckning på huden) och åro rörliga 
och kunna skjutas från ett siålle till ett annat 48); 
men efterhand intaga knölarne åfven de yttre de- 
larne, så att de icke allenast lått kännas, utan fil- 
lika synas utanpå. En gång har jag sett hela ga- 
nen (palatum) besatt så tätt med desse knölar, att 
det kåndes såsom ett rifjern 49). Som de också 
fåsta sig på nåsans inre hinna, blifver nåsan tåppt, 
mycket tjockare och svålld, Ibland går hål på 
knölarne, och det som utflyter år då en blodblan- 
dad 'våtska.  Hålen fylla sig åter af sig sjelfva, 
eller urarta till stygga och med en tjock skorpa 
betåckte sår. Alltefter som knölarne ökas, förån- 
dras ansigtesdragen , och den sjuka får ett liksom 
bedröfvat och förfårande, utmårkt utseende 50) 
då ansistshuden hoptorkas, blir tjock och faller i 
rynkor, emellan hvilka djupa gropar synas 51). Oak- 
tadt sjukdomen stiger till sådan högd, plår dock 
matlusten fortfara och alla kroppens secretioner och 

—— 

48) Sab cute sunt nodi, qvi manibus tractari possunt, Exam, 
Lepros. HENszteErs Exc. s. 66. 

49) Pustularum multitudo in colatorio et toto Palato. Mon- 
tag. Consil. 209. HENsLER Exc. s. 977. Si in radice 
lingve inveninntur /qvedam corpora in modum granorum 
milii alta, certum signum est lepre. Arnold. de Villanova 
Op. II. Cap. 46. Ex.leprosor. Gvinpo de Cauliaco Chirurg 
"EF. VIL D. I. Cap. 2, I: HENSLER ExCNSMÖNLIGd, OD: 
Large tubercles were formed under the tongue. PEYSONEL 
visitation of the leprous in Gvadeloupe, i Philos. Trans- 
act. Vol. L. p. 1. HENsLErR Excerpt. S. 100- 

so) Facies ft terribilis. AvicExwA L. IV. HEnwsters Exc, 
s. 14. Åspectus fixus et terribilis, instar animalis satyri: 
Guy. de Chauliac. HENSsL. 1. c. Exc. s. 69. Terribilis 
aspecius faciei cum fixo intuitus Gorvon. Med. P. I. 
Cap. 22. GASDESDEN rosa Anglig L. VI, Cap. 7. HENs- 
VER BRCS, Abe dö 

51) Denne ansigtsdragens förändring år högst besynnerlig och 
” måarkbar liksom fårgens förändring ofvanfore. 
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excretioner synas gå deras gång ostörde 52); 
verallt spörjes, sedan sjukdomen först visat för ut- 
vertes, ingen smårtande tillfållighet; deremot korrt 

andedrågt och styfhet i alla leder, olust till och 
trötthet efter arbete, jemte en underlig blanning 
af liknåjdhet och vresighet 53). Så har sjukdo- 
men, i sin början och fortgång (som kan vara 
hela 10 åren, och ån mycket långre) visat sig 
hos de sjuke, som jag haft tillfålle att se; men 
om sjukdomens slut kan Jag ingen ting såga, emes= 

dan ingen af de sjuke upphöll sig nåra Stavanger, 
och de sjelfva, åfven som deras slågtingar noga 
dölja dem för allmån äsyn, så snart kråmpan hun- 
nit till någon utmårkt höjd. 

Utom denna allmånna Spetelska (Lepra uni- 
versalis) har jag också, men mycket sållsammare, 
sett en Jlocal spetelska (ILepra partialis). Den har 

endast sin plats i fötter och ben nedanföre knået 
(pedes & antecrura), och i hånder och armar nes 
danföre armbogen (manus & antebrachia). Sjuk- 
domens. början eller feberaktiga period år likasom 
hos den allmånna spetelskan, men sjukdomsmate- 
rien lågrar eller kastar sig endast nåmde stål- 
len. Local-tllfålligheterne börja omkring fotleden 
(articulatio pedis cum antecrure), utbreder sig öf- 
ver foten och benet (pes & antecrus), och först. 

52) These People perform their natural functions all the 
while, eating and drinking as usual. — Eat, drink & slept 
well, performing every natural function, which was pro- 
ved by their plumpness; which appeared even when the 
disease was most confirmed. PEYSONEL visitat. of the le- 
Pprous in Gvadeloupe 1 Phil. Transact. v. L. P. 2, HeENs- 
LER Exc. s. 96, 99- 

55) Multum de facili irascuntur et facilius solito , mali mo- 
ris adsunt et dolosi, qvemlibet habent suspecturm , ne sibi 
noceat. Theodor. Cher. Lib. IIL. Cap. 54. HENnstzEer Exoco 
5. 51, Malorum sunt mornom, non confidunt de KA 
Lanfranc. Ars Comp', Chir. Doct. I. Th. IIL Cop. 7 
HENSLER Exc, s. 40. 



24 
sedan den haft sitt såte der i flere år, visar den 
sig i handleden, och utbreder sig öfver handen 
och framarmen (manus & antebrachium). Knö- 
Jarne åro små och utbryta icke i sår med tjock 
skorpa; men deremot rynkas huden och betåckes 
med idel fjäll, hvilka ibörjan åro tunna som de 
på fisk, men blifva småningom allt tjockare. Fjäl- 
len åro smutsigt hvitaktige eller grårödaktige. De 
yttre större fjällen affalla då och då, och allud 
synas mindre fjäll inunder, hvilka åter tillvexa. 
Alltsom fjållen tilltaga, svåller delen och huden 
rynkar sig med deremellan löpande djupa sprickor,” 
så att den sjuka lemmen ser förfårlig ut 54). Nag- 
Jarne på de angripne delarne, tjockna, blifva oge- 
nomskinlige, utvexa, spricka och remnoa, hvarjemte 
de bilda klumpar på fingrar eller tår 55). Desse 
sjuka synas i öfrigt vara alldeles friska, och hvar- 
ken i ansigtet 56) eller på andra stållen, upptåckes 
något af de tecken som åtfölja ållmån spetelska. 
Denna locala kråmpa skrider ånnu långsammare ån 
den sistnåmda 57). 

Spetelskan plår aldrig yttra sig förrån i man- 
domsåldern 58), och hos qvinnkönet som oftast, 

— AA > 

54) Panniculus adiposus et cutis in plicas et rugas ita sen- 
sim se componunt, ut pedis Elephantini formam omnino 
exprimant. ScnIiLLinG de lepra. = Traject. ad Rhen. 1769. 
Aftryckt i BALDINGER Syll. select, QGpusc. med. Pract, ar- 
um. Vol. II. Gött. 1778. s. 14, 

55) Globositas partium ungvium et qvasi qvedam sublevatio 
partium superfiuarum Supra ungves. SALIcETo. — Se HENs- 
LER f. d. abenl. Aussätze s. 182. 

56) Freqventer interrogavi, si aliqvid signum apparebat in 
facie, et bene steterat sic fere 20 annis et adhuc vivit 
cam illa feditate extremorum, sed nihil apparet in facie. 
Gorpon Lilium Med, I. c. 22. HeEnsiz. v. abendl. Aus- 
såtze s. 182. 

67) Sed hec degeneratio pedum lentissime procedit; novi pro- 
fecto homines in qvibus cum decimo etatis anno jam ce. 
pierit se manifestare , tamen qvadragesimo non ultra genu 
pervenerat.. ScHinLinG de lepra. I: BALDinG. syll. ssel, 
opusc. med. pr. V. III s. 14. 

58) Se HEnwsrer v. d. abendlånd. Aussätze s. 370. 
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korrt efter sedan de blifvit gifte 59). Menstruas 
tionen upphörer i allmånhet under sjukdomen. 

All erfarenhet, så vål andras, som min egen, 
tyckes kunna beståmt utvisa, att spetelska år en 
ärftelig krämpa 60), hvilken till det minsta i vårt 
climat icke smittar, utan genom aflelsen (per gene- 
rationem, nom per coitum), och jag erinrar mig 
icke heller att hafva sett man och hustru "som 
bågge hade sjukdomen; men deremot vill man i 
allmånhet vid hvar och en patient upptåcka, att 
en eller annan af hans förfåder har haft samma 
sjukdom, ånskönt det kan vara i andra eller tredje 
led tillbaka 61):  Spetelska tillågges derföre om- 
kring Stavanger allmänt namnet arvesyge. 

59) The symptoms begin with the menses, and continue 
slightly till they have lain in of ene or two Children, but 
that then more visible and indeed more cruel symptoms 
appeared. PEysonEL Visit. of the Leprons ia Gvadel, Phil, 
Transact. V. L. Pp. I. 

60) Item potest generari ex coita Leprosi cum pregnanti, 
qvia inficitur fetus, licet non inficiatur mater. = THEODOR» 
Chir. Lib, III. Cap. 54... HENsL. Exc, s. 20. Ås to what 
regards the distempers being hereditary, it is assuredly 
SO. ... In several families, we have seen some children 
sound, and others tainted, PEYsonEL. Visit. of the Le- 
Prous in Gvadel. 1. c. »HENsL. Exc. & 108. Enligt 
SPrencEL (Goschichte der Arzneyk. Th. II. Halle +800- 
s. 610) påstår Varesius de Tarente, att spetelska ärtves 
från Modren, men icke från Fadren hos Barnen. Om den- 
na besynnerliga observation är grundad år mig obekant, 
hållst jag icke inhämtat detta hos SPRENGEL, förrån jag 
lemnat Stavanger. 

617 Ått man i Island har gjort samma anmeårkning > ses af 
OLAFsENsS och PovELsEns Reise, Deel. I. Soröe 1772 sid. 
324, der det heter: En eller två leder blifva ofta fria , 
så att man icke marker det ringaste hos dem, oaktadt de 
uppnå hög ålder, och likvål yttrar sig sjukdomen i 3:dje 
led, och tager alldeles Öfverhand. . (T. HEBERDEN har gjort 
samma obs. vid Lepra nodosa på Madera. Med. "'Treans- 
act. V. I. Lond. 1768. s.,/22) Att sjukdomen hålles for 
ärftelig, kan också ses af Rescriptet 28 Mart. 1776, och 
det Danska Coll. Med. betänkande af 26 Maj 1705 , hvils 
ka finnas anförde i den af mig utgifna samling af Medicis 
nal-Lagar: Köbenh, 1804. s. 247- 
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Alla i negden af Stavanger påstå enståmmigt, 
att antalet af dessa elåndiga, sedan medlet af förra 
århundradet årligen aftagit. Som det år innom sam: 
ma period 62 yr som Sibbens visat sig. på den 
trakten, synes den sjukdomen hafva uttrångt spe- 
telskan, liksom den siphylitiska gjorde det i södra 
Europa vid slutet af det 15:de, och början af det 
16:de Seklet 63). 

Att den Norrska spetelskan år samma slags 
sjukdom som Grekerne kallade Elephantiasis, men 
de Arabiske Skriftstållarne Lepra har GISLESEN 
64) bevist från ARET&US 65), GALENUS, PLI- 
NIUS, CELSUS 66), RHAZIS 67) och ÅAVICENNA 
68). Nyare författare t. ex, HENSLER, FRANK, 
kalla den Norrska mycket rigtigt Lepra nodosa, 
och gifva de af mig anförde slagen namn af uni- 
versalis och Jlocalis 69). 

Att samma slags Spetelska, som finnes i Nor- 
rige också i det sednaste århundradet funnits och 
ännu finnes på flere stållen i Europa, derpå kuns 
na anföras åtskillige bevis, Således år den all- 

62) Se DEGEN om Radesygen. Christiansand 1788. s.'5. 
65) SPRENGEL Geschichte der Arzneykunde Th. II. Halle 

1800 s, 492, 653. HENSLER Vv. d. abenländ. Aussåtze 
5: 220; 232. 

64) De Elephantiasi Norvegica. Hafn, 1785. s. 40. 
65) Det anförde stället hos ÅRETEUS finnes i HALLER Art, 

Med. Princip. T. V. LER 1772. 511324 1905 
66) Finnes också i Harrer l. T. : VIL "Edus Ja. sid. 

186. eller CELsvs Edit. Ala Lugd. Bat. 1746. S. 176. 
67) HENsLERr v. Abenlånd. Aussätze. Excerpt. Ss. 4. 
68) HENSLER LÅ. c. s. 13, 14 
69) Ibland nyare systema: iske författsre , som korrt och täm- 

ligen tydligt beskrifvit Lepra, vill jag blott nämna Jopo- 
. cvs Lomsius Observ. medicinales Lib. IV. Amstel. 1738, 

- 57 —60. J. F. CArRTtTHREVSER Fundam, Pasha et. Then 
st Tom. II. Francof. 1762 s. 588 — 592. A. VocEL 
Prel. de curandis corporis human. fe [TG Jgfk 
5. 616—062:. J, P. FrasK Epitome de curandis hominum 
morbis, Lib. IV, Manbeim 1793. s. 206 — 238, 
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månna Spetelskan anmårkt på Island 70), Ferr- 
arne 7 104 Äverise 72), England 73). Tyske 
land 74)» Frankrike 75), Italien 76), Egyp: 

70) OrarsEnN och Poveisens Reyse till Island, Sorde £77 2. 
S, 21, 176, 323, 449, 820, 061. PETERSEN om den [s- 
låndske Skjörbjugg. Soröe 1769. Uno v. Troir Bref rör 
rande en resa till Island 1772. Ups. 1777. Bref. 24. Kö- 
NIG Dissert. de Remed. Indig, efficacia. Hafn, 1773. sid. 
64. GiszeEsEn de Elephantiasi Norvegica, Hafn, 1785. sid, 
25. H. Swmin i sin tredie Urtegaard, tryckt i Lybeck. Cap. 
40 afbandlar rigtigt och utförligt spetelskan, men om han 
sjelf sett den i Danmark eller Skåne, omtalar han icke. 

71) DEsBEs beskrivelse over Ferröerne , som jag endast kån- 
ner af GisLESENS oitation i Diss, de Elephantiasi Norvegica, 
SRS 

72) Ossktus 1 Kongl. Vet. Acad. Handl. 1774. s. 266. — 
1779. S» 218. — 1783. s. 274. HEDIN i Veckoskr. för Lä- 
kare och Naturf. B. III. Stockh. 2782. s. 13. Dusz ibm. 
B. V. s. 154, BJORNLUND ibm, B. VI. s, 258. B. IX. sid 
326, 328. 

73) Mead Medica sacra s. 19. i Opera: Meds T, II. Göth. 
| 1749. Kanhånda hörer likvål MEADs observation icke till 

Lepra nodosa- BRISBANE 1 Saml. auserles, abhandl, zur gebr. 
pract. Aertzte B, I. St. II. s. 149. ArFrzetius i Veckoskr. 
för Läk, och Naturf. B. VIL 1786. s. 200. 

74) B. ÅA. VoceL de cognos, et cur. hom. affect. Göth, 1772. 
s. 617. — Murray de vermibus in lepra obviis et leprosi 
historia. Gött. 1700. S. 45. — TuHeErEnwnivs Med. Chir. be- 
merk. Francof. 1789. s. 230. (SPRENGEL observ. in Bou- 
ORDEN tentam, de lepra sqvamosa. Hale 1795. eller Jour- 
nal der Erfind. Theor. u. Wiederspruche in der Nötur etc. 
St. XII. 1795. synes deremot icke angå Lepra nodosa.) 

75) RAmono mstoire PElephantiasis. Lausanne 17607. VinAL 
och BriespE (mal de s:t Mein) i Hist. & memoires de la 
Societé Roy. de Medicine. 17706, 1781. Se HENnszERrR v. 
abendlånd. Auss.s. 234, 373- LizutauD Med. Praxis Th. 
ISIBEE FR Teipg. L7T79 5: 4:33 Ze 

70) Frask's Obs, i Epit. de cognosc. et cur. hom. morbis. 
L. IV. s. 213. och STrRAMEiO's uber Pelagra s. 44. synes 
böra hitföras. PELAGRA deremot, som FRArorn (animad, 
in morb. vulg. Pelagr. 1771), GAERARDINI (Geschichte 
von Pelagra — Lemgo 1792 , CErri (Salzburg Med. Chir. 
Zeit. 1795 N. 37.) och Strameio (iäder PELAGRA ibers. 
V. WEiceL. Leipz. 17960) hafva utforligen beskrifvit, fin- 
ner jag icke öfverensståmmande med den Norrska Lepra. 
Det samma kan sågas om Opoarpo's (d'une specie parti 

 Colare di Scorbuto. Belluno 1776) ÅAlpiska Skjörbjugg, 
hvilken synes mest likna Pelagra, (Strambio 1. & sid. 31 
oaktadt ÖHERARDINI (l, ce. t. 59) motsäger det. STRAM- 
B10 (1 c. s, 29) påstår ock mot GHERARDINI (S. 62) att 
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ten 77), Marocco 78), Arabien 79), Ostindien 80), 
Madera 81), Vestindien 82), Surinam 83) och på 
öarne i Austral-hafvet 84). Den Jlocala spetelskan 

den af Tnrerrny Ci VAnpvermonspve Recueil Period. Maj 
1755. Paris) beskrifne Mal de la Rosa i Asturien, när=- 
mar sig till Pelagra; mig synes den kemma Lepra Norveg- 
mycket närmare; dock kan jag icke beståmt afgöra det. — 
SAnwinc (Nosol. Method. Tom. II. Amstel, 1768 8. 573: 
och Hensz. v. d. abenlånd. Auss. 8. 383. 

77) Sonnwisi Resa till Egypten, — Oriviers ibm. — PucveT 
Memoires sur les fievres du Levant avec un appergu Phys. 
& Med. du Said. Lyon & Paris 1802. - I Salzb. Med. 
Chir. Zeit. 1804 N:o 41. Hit är äfven hörande HassEL- 
QVisT8 observation i bans Iter Palestinum. Stockh, 1757- 
S. 554: A 

78) Hpst's Efterretn. over Marocco og Fes. Kobenh. 1779. 
Kr EARRASES  SK 

79) Nirreunrs Beschreibung von Arabien. Köpenh. 1772. sid. 
135. — Om Hösoss sjukdom se HENsLErR v. abendl. Auss. 
sS. 192, 372. — BartBornin de Morb. Biblicis. Francof: 
1072. s. 36. RousiLLE CuHAMsERU i Memoires de la Soc. 
>Med. d Emulation 2:d Ann.:; Säal2b. Med. Chir. Zeit. 1802 
N:o 62. Mean. Med.' Sacra s. 1. i Opera Med. ”T. II. 
Gott. 1749. Den synes hafva varit Lepra Psorica Hensleris 

80) DEJjEaAn i HENsLER v. abenl, Aussätze s. 240. TExc. sid. 
105: JoNES Asiatick Researches Vol. II. Calcutt, 1790: 
I Samlung auserles. abhandl. zur gebr. pract. Aerzte. Band. 
XVI. St. IL, s. I98: 

81) Tu. HEBErpDEn i Med. Transact. V. I. London 1768. sj 
23—44. PErovsE Resa Vol. UL s. 399. 

82) På de Danske Vestindiske Öarne. - HENSLER Vv. abendl. 
Auss. 5. 23—37. — På Barbados, Hillary Beob. ib. die 
Verånderung. d. Luft anf Barbados, fibers./ v. Ackermann. 
Leipz. 1776. s. 383—397. På Gvadelup, PEysoner Vi 
sit. of the Leprous i Trans. Philos. Vol. L. P, I. HessrL. 
Exc. s. 95 — 105. 

83) ScmiLririsc Dissert, de Lepra. Trai. ad Rhen: 1769. Af 
tryckt i Baldinger Sylloge Opusc. argum. Med. Pract. Vol. 
III. Gött, 1778. S. I. Nicaus Specim. inang. de morbis 
in Surinim. Harderwyk 1799. Salzö. Meå. Chir. Zeit. 
1801: N:o 23. 

84) ForstER's Voyage. London 1777: Vol. I. s. 370, 4145s 
415, 432, 383. — PErovsE I. c. s. 226, 399 » 400. Saml: 
af Reisebeskrifn, Köpenh. på Gyldendals förlag. IX, s. 456- 
ÅS. 174» 203, 461, 475. KIL s. 161, 247: 



nn” 
då 

är observerad 1 Sverige 8;). England 86), Tysk- 
land 87), Egypten 88), Ostindien 89), Vestin- 
dien 90) och Surinam 91). 
-GISLESENS (de elephantiasi Norvegica s. 58) 

mening, att spetelskan skulle vid Korstågen blif- 
vit införd i Norrige, tror jag icke vara rigtig; 
dels emedan vi icke hafva några historiska under- 
räitelser, att de Norrske deltagit i Korstågen; dels 
emedan det. år bevist 92), att denne sjukdom var 
känd i Italien och Frankrike, redan i det 7:de 

- Seklet, alltså långt före Korsfårderne; hvarföre det 
synes rimligare, att Norrmånnen under deras bes 

ståndiga ströfverier på Franska kusterne i det 9:de 

85) LiInNar Skånska Resa. Stockh. 1751 s. 273: 
86) Kongl. Vet. Acad. Handl. år 1748- s. 14. 
87) HenszEr i abendl. Aussåtze s. 182, 330. — AÅLEFELD 

Dissert. Lepre historiam succinctam et binas leprosorum 
nuper observatorum historias complectens. Giessen, 1800. 
Salzb. Med. Chir. Zeit. 8 Ergånzungsband N:o 217. — 
RickTERrRsS och LopDERrRs Journ. der Chi, B. 2. St. 2. Jena 
1798. Se Kauwvsck Geist u. Kritik der Med, Chir. Zeit- 
schrift. Deutschl. 3:tes Jahrg. 2 Bd. Leipz. 1800. s. 14. 

88) SoNninti Resa til Egypten. — LARREY Relat. Hist. et 
Chirurg. de VEspedit. de VP'Armée d Orient en Egipte. Pa- 
ris 1803. s. 220. Saml. auserles, abhandl. zur gebr. pract, 
Aerzte. B. RÄLS. 202. i 

89) DEJEAN 1 HENSLER Vv. abendl. Auss. s. 240. KEMPFER 
ibm. 5: 327: 

90) HENSsLER LÅ, c. s. 327. HILLARY beobachtungen iber — 
Barbadoes — öbers. v- Ackermann. Leipz. 1776. sid. 361 
—377- HEwox und Rotis iber der Drisenkrankheit in 
Barbados, oder iiber MILLARx's Elephantiasis tubers. Frank- 
furt 1788. 

91) ScHiLuiinGc Dissert. de Lepra. Traject. ad Rhenum 1769 
i BALDINGERS Sylloge — Vol. III s. 14. 

92) SprenGcGEL Geschichte der Atzneykunde 2, Aufl. Th. 11; 
Halle, 1800. s. 486. KRarimonpD histoire VPElephantiasis 
Laus. 1767- s. 1060- HENSL. Vom abendl. Ausss s. 2, 208 
— 2160. GriszEsEn (de Blephantiasi Norveg. s. 58) säger 
att K. Magoi Lagabeters Testamente till S:t Carharin& 
Hospital för spetelske i Bergen är confivmerat 12773: detta 
är nögot när rigtigt (ty confirmationen år af år 1268)> 

= men han glömmer att anfora, att Testamentet egenteligen 
år författadt år 1177, se Script. rerum Danicar. Medii &vi 
"Tom, VI. s, 247. hvaruti Testamentet finnes» 
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och rto:de århundradet 93), derifrån medfört detta 
olycksaliga byte. : 

Nåstan alla anse sjukdomen får obotelig 94) 
och de försök, som jag sjelf gjort, hafva icke el. 
ler varit tillfridsstållande 95). 
pr TER ESSTARTE MSI ENN EIN 

93) I synnerhet under Gange Rolf, Erik Blodöxe och Oluf 
Tryggeson, i å 

94 Af Bergens Address-Avis 1804 N:o 16 d. 21 April ses, 
att Docts och Stads - Physicus Nimrop i Bergen årligen 
gjort ett par fruktlösa försök att curera Spetelska; men 
hvarigenom ganska ofta de sjukas tillstånd blifvit efteråt 
snarare fi rvärradtt = För BucuuseE gick det likaså (se 
HENsLER Exc. 115. 116). I Bergens Stilt skola spetelskans 

"framsteg hejdas dermed, att i 3—4 år gifva Tinct. Can- 
thatidum git. XL i Decoct, Cort, Ulmi Unc. xvj om afto- 
nen före sängtiden. Se P, HERZRERG -— Biographie öfver 
Sonen Nits HErzzErRG. Köpenh. 1803. s. 29. Om Tinct. 
Cantharid. och Decoct. Cort. Ulmi hvar för sig, ses MEAD 
Med. Sacra I, c. s. 20. MURRAY Appar. Med, V: IV. 
s 604. Samlunz auserles. abhandl. zur gebr. pract. Aertzte 
Band. IX, St. II s. 195. LEedum palustre: se ODnELius ' 
i K. Vet. Acad. Handl. år 1774- s$s- 266. Ar 1779, s. 218. 
1783 s. 224. Om Arsenikens bruk, se Samlung auserles. 
Abhandl. zur gebr. pract. Aerzte. Band XI. St. II. s. 289. 
B. XVI. St, II. s. 198. Martins Dissert, de Elephantiasi 
Arsenico curata. Königsb. 1803. Salzb, Med. Chir. Zeit. 
1806. N:o 55. HLaxantia Antimonialia, Mercurialia och 

Cicuta, samt utvertes Suppnrantia, se AÅRNEMANNS Magazin 
för Wundarzneykunst, Band. 1: St. I. Gott. 1797. — 
Balnea, Vinum stibiatum, thea chamomille och Laxantia, 
se Samlung Auserles, Abhandl. Band. I, St. II. s. 149. — 
FREDRIC HorrfmMans Svältcur (anmärkn. 5.) se FEics och 
ScHoCHWiTZ i samma anmärkn. anförde Dissert, den första 
s. 26. den andra s. 13. Carnes Viperarum äro ock beröm- 
de af ÅRCHEGENES i SPRENGELS Geschichte der Arzneyk. 
Th. II. s. 107. RuAzos, SERAPION och LANFRANCIUS i HEN- 
SLER Excerpia s, I, 22, 41.  Mårgfalldiga andra medel 
åro med lika liten framgång använde; ja ÅRCHIGENES (Spren- 

gels Geschichte — Th. IL, s. 107) bar äfven föreslagit 
Castration , såsom ett sätt till sjukdomens hindrande. : 

95) De medel som jag pråfvat, hafva varit i synnerhet mer- 
curialia, antimonialia och decocta mundificantia allena el- 
ler i förening med Corium maculatum samt strång dixt 
C(Anmårk. 5). Hos någre har tillståndet väl blifvit mår- 
keligen förbåttradt, men om icke förr, så åtminstone når 
bruket af läkemedlen upphörde, tilltog sjukdomen å nyo 
och det med mycken liastighet, | 

SK I) 
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I ENTLGEASEA SENSE KENPKAAGAEMRNEET (EV ER et 

BERÄTTELSE 

Om Ben af ett Foster, bortgångne ge- 
nom sår på magen, utan Moas af 
modrens lif; 

af 

E. ODHELIUS. 

den 23 Novs 28146 

Enn STINA LIN DBERG från Åttorp i Vester- 
göthland, Skaraborgs Lån och Walle Hårad, född 

1167 d. 16 April, blef gift 1791. Feck sitt för- 
sta barn 1793 och det andra 1796, och blef å nyo 
rådd 1797. Alla omståndigheter tyckte hon vara 
Hka med de förre gångorne, åfven magens ut- 
spånning och form; i September blef hon barn- 
sjuk, hade ordentliga vårkar ett helt dygn, hvar- 
efter de småningom upphörde och löd infunno 
sig som varade 14 dagar. Rörelserne kåndes ef 
ter förenåmnde födslo-arbete ånnu 6 veckor lika 
som förut, men begynte sedan att småningom afs- 
taga, döck tyckte hon sig ånnu en lång tid efteråt 
Ha och då kånna svagare rörelser. Hon fortfor 

dock att må tåmligen vål och vande sig så vid 
magens utspånning och tyngd, at hon ånda till år 

1811 kunde förråtta alla slags Bond-arbeten, och 
sjelf förestå Gården, såsom hon under tiden blif- 
vit änka ; men i Moaji : månad samma år feck hon 

under kaden en svår vårk, småningom formerade 
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sig der först en böid och sedan en större kula, 
på hvilken slogo 15 smårre pip-sår, ur hvilka flöt 
ett tunnt, vattenaktigt, blodblandadt vahr; de flå- 
ste öppningarne låkte sig efterhand, men ur en, 
ånnu olåkt, utkommo d. 12 December "några små 
benbitar. h 

Jag såg henne då första gången, och tillstyrkte 
att genom vaxad svamp underhålla öppningen , och 
som fytningen fortfor att vara stinkande, att föra 
en tjenlig diet och att nyttja några antiseptica. 

År 1812 i Julii månad återkom hon och var 
då ganska usel; mycket svullen, sårdeles öfver 
mage, lår och ben, var blek och mager, och hade 
en jemn hectisk feber. En rådfrågad ganska kun- 
nig Låkare hade tillstyrkt operation och ville der- 
igenom på en gång befria henne från alla dess 
plågor. Ehuru tvetydigt det syntes, att hon ge- 

"nom naturens åtgård skulle kunna befrias från 
sqvelettet af ett förmodligen fullgånget foster, ge- 
nom de pip-sår som voro på magen, ansåg Jag 

dock; operationen vådeligare. Utan att nåmna 
hennes högst utmattade tillstånd, som ensamt kun- 
de göra en så betydel:g operation dödande, var 

det att förmoda, då redan små ben utkommit, att 
putrefaction skulle hafva förstört sambanden ak bes 
nen, och de således ligga kringspridda i hela buk- 
caviteten då skarpa kanter, sårdeles af hufvudets 
ben, så vid eftersökningen som utdragningen lått 

kunde göra dödeliga skador. Jag afstyrkte således 
operationen, förordnade China i stor dosis, samt 
svafvelsyra att blanda till drycken, båska decoc- 
ter, födande diet och insprutningar. 

Öppningarne på magen förenade sig 1 en 
"större, och i början af Augusti utkom ett refben. 

Såret luktade nu förfårligt, alldeles som ett för- 
rutt- 
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ruttnadt lik, och ett grufligt stinkande vatten ut- 
flöt, och deribland en gång ett stycke rutet kött 
med några ryggkotor uti. Såret vidgade sig dag- 
ligen, ånda till storleken af en större thékopp och 
utkommo derur beständigt större och mindre ben; 
Ossa plana capitis gjorde de största plågor och tids 
utdrågt; Pannbenet kåndes nåra 14 dar enclave- 
fadt i Öppningen innan "det utkom; emedlertid bi- 
behöll hon hårunder någorlunda krafterne, och ef- 
ter fem veckors sångliggande började stanken min- 
skas och försvinna, flytningen nåstan upphöra och 
såret dra sig ihop, så att kon i Januarii månad 
1813 endast hade en liten fistuleus öppning i mid- 
ten af det låkta såret; den site påfölljande Mars 
utkommo ur den några små benbitar. 

I Maji månad samma år var Pat. fullkomli- 
gen låkt; ben och mage voro ånnu något svullne 
och hon matt, men, genom tjenliga medels bruk, 

”aftog detta småningom, så att hon mot hösten kun- 

de anses för fullkomligen frisk. Hon har sedan 
så tilltagit i hålsa och krafter, att hon för det når- 
varande förestår hushållningen på en liten gård. 
Dock har ånnu i år ett par benbitar utkommit 
från ett litet uppbrutit sår, som dock genast låkts. 

De utkomna benen hafva vål med noggran- 
het blifvit samlade och förvarade; dock hafva fle- 
re dels förkommit, dels såöndergått sedan. Rester 
har jag åran till Kongl. Vet. Acad. uppsånda. 

Denna håndelse, som åtminstone genom sin 
lyckliga utgång år sållsam, kan tjena till tröst för 
dem, som åro i samma olyckliga belågenhet. 

Sköfde d. 1 Nov. 1814. 

K. V. AA, Handl. 1815. St, I. NN 



ALDEBARANS 

Occultation d. 28 Sept. (810, beråknad 

af 

S.A. CRONSTRAND.: 

den 12 Jan. 1815: 

Åndamålet med nårvarande beråkning år, att bes 
ståmma Longituds- Skillnaderna mellan Stockholm, 
Köpenhamn , Berlin, Seeberg och Paris. De resul- 

tater, jag i detta afseende erhållit, åro till en del 
skiljaktiga från dem, som för de fyra sistnåmde 
orterna redan åro införda i några Håften af vON 
ZaACHs Mon. Corr., och det torde derföre ej vara 
öfverflådigt att till en början hår meddela så vål 
de elementer jag nyttjat, som såttet hvarpå jag 
funnit dem. 

I saknad af BärGs Mån-Tabeller begagnade 
jag alla de uppgifter, som Wuwrm anfört i sin Än- 
leit. zur Parallaxearechmwg. Deraf fann jag: 
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För samma tids-moment gåfvo dessutom DE- 
LAMBRE'S Tabeller: O med. An. = 2'17"29'33”6 och 
QQ sanna Long. = 5$'25"17'27"9, Kvaraf ur Ma- 

sons Mån-Tab. i - de Tom. af LALANDE's Astron. 
erhölls «q sanna Long. = 26” 33'22”6 , hvilken 

blef = 2'0"33'20"7, då den ej altetfast. Corrigera= 
des med de af BörG tillsatte andre termerne i MaA- ' 
SONS Tate (El 17r) Och 13:de (=—0"2) eqva- 
tion samt de nya 23:e (=—1"5), 24:de(=+1"2) 
och 25:te (Sn 2) eqvationerna, utan åfven 
med de tre små, enligt LAPLACE?S theorie, yt- 
terligare af BärG beståmde eqvationer, hvilkas sam- 
manråknade vården hår endast utgjorde —0"1. — 
Månens latitud var, enligt TRIESNECKERS Tab., 
=—4"37'12"88 a); dess rörelse i Longituder på 
en timme =+ 1875"03 och ändringen af nåmde 
rörelse för nåsta halftimme =-—-0' 989; dess rörel- 
se på en timme i latituden =— 123729 och sam- 
ma rörelses åndring för nåsta halftumme =-0"678, 
enligt BärG. b). 

Månens horizontal- parallax under eqvator be- 
fanns =55'3$"83, sedan den Mayerska 55'48”10 
blifvit förminskad med 9727. Mån-radien blet 
(=x7. 5548 1-—82” )=911"12, parallaxens ändring 
för nåsta timme =—1"6 och Mån - radiens 
(=—>-.1"5 )=—0"436. Aldebarans synliga 
long. =2"7 ”8'44”56 och latitud =— 5"28'46"5 1 till 
följe af uppgifterna i BoDE's Jahrb. 1808 p. 265. 

Då Jordens afplattning antages vara 333» upp- 
kommer således: 

bd 

2) Wunms Anl. zur Par. Rechn, pag. 51. 

kb) Ibid. pag. 32: 
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Om nu dSm, dB och dx beteckna, såsom 

es 
och Pa-' 

åknade vården; så blir tiden för I € a 8, 
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hårledd från Immersion och Emersion, följande 

vanligt, 
rallaxens ber 

Im. 

E
m
.
 

Im
. 

E
n
.
 

im. 

E
m
.
 

Im. 

E
m
.
 

Im. 

E
m
,
 

Stockholm. 

12!30'10”706 
+
 
1.971 

d Sm 
0.440d 

B+H0.366 
d
a
 +
 0.702d 

72 

12.30. 
5,22 

—
2
.
0
0
8
d
S
 
m
-
—
0
o
.
5
8
0
d
B
—
 

0.431 
d
a
 
+
0
.
6
3
7
d
 
7 

(
4
'
8
4
-
F
 
3
,
9
7
9
d
$
m
—
 

1.020d 
B-+ 0

.
8
8
2
d
7
=
0
)
 

+ 
+ 

+ 
S 

Köpenhamn. 

rat 
g'r2728 

1
.
9
8
7
 
d
S
m
—
o
0
.
5
o
g
9
d
 
B
-
F
 0.423d7 

+
 0.826 

d7 

12.8. 
6
,
5
9
—
 
2.035 

d
S
m
-
H
0
.
6
7
0
d
B
 

—
0
.
5
1
9
d
7
 
+
 0:790d7 

(5,69 
+
 4.022 

d S
m
—
 

1.179 
d B-+ 0.978 

d
7
=
0
)
 

S
R
 

(9 

Berlin. 

rat 
i11129”45 

+ 2
.
0
5
0
d
S
m
=
=
-
0
.
7
1
5
 

d
B
 +
 0.578d7 

0
.
9
2
1
 
d
7
 

I 2,11.21,81 
— 

2.129 
d$ 

m 
+
 
0.917 

dB-—- 0.688 
d7 

+
 
0.886 

d
7
 

(1.64 
+ 

4.179 
d
$
m
—
 
1
.
6
3
2
d
B
-
+
1
.
3
0
1
d
7
=
0
)
 

RR 
va 

Seeberg. 

1220'46”92 
4 

2.062 
d
S
m
—
 

0.749 
dB 

+ 
0.606 

d7 
+
 0.967 

d7 

12.0.41,19 
— 

2.147 
dSm—+H0.956 

dB =
=
 0.718 

d
7
-
+
9
0
.
9
4
8
4
7
 

(5.13 
+
 4.209dS$ im — 

1.705 
dB -

+
1
.
3
4
3
d
7
=
9
0
 

ASS 
PAA 

Paris. 

1
1
!
2
7
'
1
5
”
8
0
 +
 2.037 

d
S
m
—
 

0.679 
d
B
 -+
 0.562 

d
r
 +
 1.006 

dar 

I 1.27. 
6,04 

— 
2.103d 

Sm 
+
 
0.855 

d 
B
—
0
.
5
5
0
d
7
 
+
 
1.033 

d
7
 

(9.16 
+
 4.140 

dSm=— 
1.534 dB-+ 

1.091 
d
7
=
9
)
 

ER 
Re 

a
 



Å 39 

Det återstår att finna dSm, dB och dx; men 
uti deras vården uppkommer hår en skiljaktighet 
alltsom olika eqvationer anvåndas, hvilken år så stor, 
att den tydligen -tillkånnager ett fel i något bland de 
angifna > observations-momenterna. Om nåmligen 
eqvationerna K+ B, s-+- P och S jemföras, så erhål- 
les dB=-2"4, men S, K,B gerdB=-- 11718 

, 2235 CR 40 SAVE NE 0 26,96 

4 a RS AT AS Er 
S,B,P. SENOR E VPS 10,60 

KSF PB ses TITS 
— Dessa tåmligen eniga resultater bevisa nog- 

samt, att felet bör tillskrifvas eqvationen s, men 
tyckas tillika göra observation i Paris misstånkt 
för en mindre felaktighet, hvilken år så mycket 
mera sannolik, som Månen endast var mellan 

4 — 5" öfver horizonten, då immersion dår intråf- 
fade. Med de vården på dSm, dB och dz, hvil- 

ka erhållas ur S,K,8 har jag funnit att immersions- 
tiden (på den undulerande månbrådden ) i Paris 
torde böra förminskas med 171, samt att den i 
Seeberg vore 29 för tidigt antecknad. Prof. Da- 
VID i Prag har redan förut sökt bevisa nådvån- 
digheten af en positiv correction på imm.-momen- 
tet i Seeberg. > Skulle man ej kunna förklara den 
genom ett möjligt misstag, förorsakadt vid de båda 
Ögonblickens annoterande, då stjernans immersion 
skedde vid mån-brådden och då dess totala försvin- 
nande på mån-skifvan slutligen anmårktes, hvilka 
enligt Vv. LINDENAU”S egen observation åfven låra 
till 2” eller 3” varit åtskillda? Hvad tiden i 
Stockholm angår, tror jag mig på dess beståmman- 
de vara ganska såker, Utom det, att urets gång 
år beriktigad genom flere vål öfverensståmmande 
stjern-transiter straxt före och efter phenomenet, så 
har jag blott upptagit Prof. SVANBERGS obseryvår 
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tions-tider, ehuru jag åfven var nårvarande, men 
för första gången observerade en stjernbetåckning, 
hvartill både öfning och en viss tranquillitet er- 
fordras. Emedlertid trodde lag mig med en 2 fots 
GrEG. Reflector se immersion o”5 sednare och emers= 
sion 0”8 sednare, ån Prof. SVANBERG med en 10 
fots achr. Tub af DoLLOoND. 

"Med den ofvannåmde åndringen i Pariser 
Immersion hårledes 

åSm åB d7 
ur S,K,B-.. —0"547 >. F 117182 « « + GG 912 

K,B,P . —0,562 «. +F 117.46E 7; EE 1T0,310 
S,K,P . —0.588 . . F 11.503 . . + 10.469 
S,B,P . — 0.567 . . Fi1.444 .' F10:303 

Medium . — 0”566 . . F 11397 . . + 107248 
och, då dessa medelvården användas, finnes con- 
junctions-tiden 

för Stockholm af ; Im.=12"3014"87 
Nr Em.=12.30.14,87 

Im, =124.,0- 1005 

Hm. 12: "9185 

Berlin : 4 ARR SA td 
m. = 12. 11.35,50 

j Im iv ONA 

Em.=12:.0.56,20 
! Im, ==311274.21.88 

PAVANE . alle ål For 

Med uteslutande af Im. observation i Seeberg , 
uppkomma således följande longituder i tid råk- 
nade från 

Köpenhamn . af : 

ÖBEDeYD a vh a 

Stockholm. Paris. ; 
Köpenh. o'21'56"72 Vest. Stockh. 1! 2'52”99 Öst. 
Berlin . 0.18.39,17 —  :Köp:h. 0.40.56,27 — 
Seeberg —0.29.18,6£ — Berlin 0.44.13,62 = 
Paris . 1. 2.52,99 — Seeberg 0.33.34,38 — 
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I ett bref till Du Séjour yttrar sig WAR- 
GENTIN:  quant å la difference des observations 
de Paris et de Stockholm, Ja conclu dun nom. 
bre infini dobservations correspondantes de Satel- 

lites de Jupiter , qwelle west pas plus grand que 
2hoso", om tout an plus de it2s4”. Den hår 
funna meridian-skillnaden faller midt emellan des- 
sa uppgifter. Om man åfven antager immersion i Pa- 
ris för god; så blir d$ m=— 1"090,d B= + 17"4751, 
dn = + 207056, hvilka, efter allt utseende för stora, 
correctioner utsåtta conjunction 

> faflm.=12"30/21"153 af Im. =1 1 27'52!!99 
för St:h. fra =12.30.21,44 för Par. Lät Em ti. 27.33, 14 
samt meridian- skillnaden =12 48"42, såkerligen 
för liten. 

Vid stjernbetåckningars beråknande såttes van- 
ligen dSm=0 och dz=0. Så har WURMs i sin 
calcul' öfver d Ce 8 endast haft afseende på dB, 
men Vv. LINDENAU har i sin åfven intagit d$m, 
Skulle man med de elementer jag nyttjat tillåta - 
sig samma frihet; så erhålles medelst eqvationerna 
S+K+B och s+ P,dB=+43"972 och dSm 
=—0"197. Conjunctions-momenterna för Paris, 
Seeberg , Köpenhamn och Berlin blifva då älla 
större ån hos Vv. LINDENAU med qvantiteterna 
2”07,1'16,0"06 och 3”44 samt longituds- skillnaden 
mellan Paris och Stockholm =12'56"4, troligen 
för stor, 

Såsom af det föregående synes, förminskade 
Jag, enligt BärGs och TRIESNECKERS undersök- 
ningar, månens hor. par. under eqvator efter MAYER 
med 9727; men då de observationer, som nu blif. 
vit beråknade, gifva da=+ 10725; så skulle den 
tvårtom böra ökas med 1”, 
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Tabell felet i € Longituden fann jag: 
Immers, Emers. 

för Stockh. =-+ 37387 . «. +3"492 
Köpenh. = = 3,943 « = « «' 3,922 

ISEYTUN se a mm NOS Asa RT RER 

Seeberg =» - 0,666 . » « + -4,365 

Paris os -arB,475 > i. & 39700 

och efter medel-talet af alla, utom 

dm. Seeberg, ved lå ee AR RN RERSAGT 



BERÄTTELSE 
Om fortsatte försök att med Alun- 

Brann-Schiffer brånna Tegel, jemte 
"Ritning på dertill nyttjad Ugn; 

af 

P. BERNH. BERNDES. 

Genom Kongl. Vetenskaps-Academiens nya Hands 
lingar för år 1802, 1803 och 1805, år förut be- 
kant att Alun- Brannschiffer, förmedelst sårskillt 

behandlingssått, uti dertill passande eldstad, kan 
brukas till samma behof, som ved- och stenkols= 
brånsle, vid gröfre sjudnings, torknings och vårm- 
nings anstalter. Genom beskrifoingen af några I 
smått anstållde tegelbrånnings försök, uppgafs al 
ka anledning till att begagna samma slags bränsle 

 åfven till mur- och taktegels brånning. 
I sistnåmde afseende blef dock uppgiften ens 

dast förslagsvis beståmd, emedan det förutsågs att 
den nödvåndigt borde undergå hvarjehanda förän- 
dringar enligt de, vnder verkstållighet i stort möj- 
ligtvis sig yppande okånda omständigheter; en till- 
stållning i 1 smått utvisar också sållan i förhand nå- 
got mer, ån hvad gissningsvis må kunna försökas 

"med något hopp om framgång, Dessutom återstod 
- å0onu i economiskt afseende, att utröna huruvida 
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berörde Schiffers begagnande till besparing uti ved- 
brånslet, också år tjenligt för tillverkning af ett 
godt och wvaragtigt samt till fullo genombråndt 
Tegel. 

För att derutinnan vinna afgörande utslag, 
Onskades fördenskull, att större försök dermed måt= 
te göras, och att den verkstållighet i stort, hållst: 
företages af ett Bolag; alldenstund dertill erfor- 
derlig större kostnad, fördelt på flere hånder, då 
blefve dråglig, i håndelse försöket skulle misslyc- 
kas. Detta föreslogs så mycket hållre, som före- 
taget icke kunde med såkerhet lofva en snar och 
betydlig vinst, utan tvårtom såsom otillråckligt 
kändt, Hedföra förlust, åtminstone i början; säle- 
des naturligtvis icke heller gårna våntas blifva fö- 
retagit och verkstålldt af någon enskildt person. 

Som oaktadt allt detta, förslaget att brånna 
tegel med alun-brannschiffer har kommit till verk=: 
stållighet i stort, så anser jag mig ock skyldig att 
derom afgifva beråttelsen; dertill så mycket mer 
förbunden, som Örebro Låäs Bergborrnings- Bola 
tid efter annan, behagat tillika hedra mig med ik 
förtroende, som medgifvit både tillfållen och me- 
del, att ofta nog, om ej dagligen, med någorlunda 
jåmn uppmårksamhet följa och bemårka verkstål- 
ligheten af i fråga varande försök. Och som bå- 
de felslagne och lyckligt gjorde försök, lika bidra- 
ga till upplysning och råttelse vid främilida möj- 
ligt skeende verkställighet; så blir i bågge fall 
tillfridsstållelse för mig, att inför Kongl. Vetensk. 
Academien få åran framlågga detta, för att både 
rättvisa ofvanbemålte Bolags landtgagneliga afsigt, 
och tillfridsstålla Svenska Allmånhetens skåliga 
våntan. 

Till den åndan har jag trott mig skyldig att 
utförligt beskrifva den försökte Tegelugnens sam. 
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mansåttning och tegelbrånningens tillstållning uti 
densamma, samt åfven anföra de sårskildte mått 
och steg som vidtagits till att befråmja försökeis 
framgång, och derjemte bifoga några vid samma 

tillfålle inhåmtade iakttagelser; alltsammans under 
förhoppning, att, enår brist eller utomordentlig 
dyrhet af vanligt båttre brånsle anmanar till att be- 
gagna Alun- Brannschiffern, åtskilligt deraf skall 
någorlunda utpeka de grånsor, innom kvilka så- 
dan schiffer låter sig med fördel såsom ett 
nödfalls-brånsle. 

Örebro Låns Bergborrnings-Bolag, som långe 
sökt att medelst både schacktning och jord - och 
bergborrning upptåcka någon stenkols-flöts i sags« 
de Lån, men beklagligt med dagligt minskad för- 
hoppning om möjlighet att derstådes göra ett så- 
dant fynd; har dock i det stålle upptåckt ofantligt 
stora och vidsträckta flötts lager af Alun-Brann- 
schiffer, om hvars begagnande derföre äfven upp- 
stod slutligen fråga. I anledning deraf gjordes 
flerehanda uppgifter, ibland hvilka Bolageis upp- 
mårksamhet fåstades i synnerhet vid mera nåmde 
schifters brukbarhet till brånsle, i följd af de uti 

ofvannåmndåe Kongl. Vetenskaps. Academiens Fand- 
lingar beskrefne rön och försök. Åtskillige bland 
Bolagets förnåmsta delågare yttrade sig också strax 
ifrån början benågne, att anlågga i stort en Tegel- 
brånningsugn i likhet med det i nyss sagde Hand- 
lingar dertill gifne förslag; men Bolaget var en- 
ligt sin organisation icke uti obundet tillstånd för 

att kraftfullt utföra ett sådant företag, 1 synnerhet 
som ingen enskildt, hvarken kunde eller ville an- 
svara för lycklig utgång deraf. Likvål var gan- 
ska såkert afgjort: att tegelbrånningen på det upp- 
gifne såttet kunde förråttas oafbrutet dygn efter 
dygn, ensamt med schiffern utan tillblandning el- 
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ler tillsåttning af ved elley brånnkol,' och alt till 
schifferns första antåndning behöfdes ganska litet 
af vedbrånsle på lika sått som till stenkol, samt 
att elden sedermera kunde underhållas så långe man 
ville, ej allenast lika jJemn och verksam, utan åf- 
ven erhålles högre grad af hetta förmedelst schiffér 
småningom och ordentligt tillsatt och skött, på sått 
som redan var tillråckligen både visat och beskrif- 
vit.  Methoden till att dermed brånna tegel var 
vål och någorlunda utstakad; men till samma ån- 
damål kunde möjligen ånnu uppgifvas någon enk- 
Jare inrättning som skulle göra den föreslagna 
kostsamma ugnsbyggnaden -umbårlig. 

Det ena med det andra vittnade att Bolaget 
icke ån” kunnat uppfatta något wvisst beslut, då 
emedlertid Fians Exc. m. m. Grefve RUUTH i slu- 
tet af sommaren året 1804 för sin enskillda be- 
kostnad på försök låtit uppföra en Brånnuvgn till 
eldfast tegels, diglars och oglasserade stenkårls 
brånning med så kallad stenkols-flis — ett brån- 
sle af nog ringare vårde ån stenkol och hvars för- 
hållande under förbrånningen nåra liknar Nerikes 
Alun-Brannschifter. Denna ugn construerades ena- 
banda med den vid Köpsta försökte profugnen, 
men till dimensionerne vida större och i stållet för 
en eldstad försedd med tvenne, bågge anlaggde på 
en och samma sida och bredevid hvarandra; stor- 
leken af insåttningsrummet i ugnen innantill, blef 
på bottnen Tio och en half (103) fot i fyrkant; 
och dess sidor, uppåt småningom sammandragne; 
till dess öppningen ofvantill ifrån bottnen på en 
:-höjd af Tio och en half (103) fot, förblef vid 
pass Nio och en half (93) fot i fyrkant: eldstå: 
derna inråttades lika, men ansenligt större ån den 
till brann -schiffers-försök förut nyttjade. Genom 
denna större ugns inrättning och bruk inbåmtades 
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den upplysning "både om det rigtigt tråffade och 
'om det förfelade så vål uti ugnens som eldståder- 
nes behöriga proportion m, m., hvilken igenom 
tillstållde försök i smått förblifvit obemårkt, om 
ej alldeles okånd, och på det såttet förledande till 

ytterligare misstag och origtigt begrepp om råtta 
förhållandet. För öfrigt bestyrkte denna verkstål- 
lighet möjligheten att med ofianåmnde Nerikes 
Alun-brannschiffer på lika sått förrätta tegelbrån- 
ningen. ; 

Bolaget hade redan flera år anvåndt betydli- 
ga medel till stenkols-flöttsers upptåckande, då 
det samma icke dess mindre på allmår samman- 
komst år 1805 enhålligt beslöt: att till ytterligare 
utrånande af Alun-brannschifferns upptåckta bruks 
barhet till gröfre brånsle-behof, åfven påkosta föra 
sök i stort anlag till tegelbrånning för att be- 
ståmdt utröna om och huruvida tegel i allmånhet, 
men i synnerhet taktegel sbråndt antingen med så- 
dan schiffer ensamt, eller med litet vedbrånsle till 

-bitråde, blifver vål igenombråndt, erhåller nöjak- 
tig godhet, och tillråckligt långe bibehåller var- 
aktig fasthet; samt om utslaget blefve efter önskan 
och förmodan: att åfven fortsåtta en på dessa för- 
sök grundad taktegelbruks-tillverkning. 

Till följd af dessa beslut skulle ofördröjligt 
uppföras i grannskapet der prof-ugnen stod, en 
tegelbrånnings-ugn som för hvarje brånning borde 
intaga minst Femton Tusende stycken takpannor, 
oberåknadt erforderligt murtegel till under och öf- 
verlag. Början gjordes genast med byggnaden af 
en Tork-lada för teglets slagning och torkning, 
och emedlertid anskaffades enligt ett uppgifvit pro- 
visionelt byggnads -förslag, behöflige materialier 
för sjelfva ugnsbyggnaden, till hvilken fanns i 
beredskap: endast det partie murtegel som fö: 
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regående åren blifvit i hög eller stapel bråndt med 
brann»-schifter. Till råttelse för Byggmåstaren vid 
ugnsbyggnaden, skulle åfvenvål skyndsamt uppfat- 
tas en utförlig byggnads-ritning, men hvarmed ån 
fördröjdes någon tid, af orsak att Bolagets Leda- 
mot Kongl. Hofmåstaren Herr Eric PERSSON 
MÖLLER, och likaså en annan som ville vara okånd, 
tillbödo sig under innevarande årets sommar, förut 
anstålla försök i smått med hvar sin serskildt upp- 
tånkta inråttning till samma ändamål. Som man 
förvåntadt sig derigenom påfinna någon låmpelig 
förändring uti den tillårnade brånn-ugnens inrått- 
ning, så antogs billigtvis detta anbud, och befanns 
den förstnåmndes inråttning nårma sig till likhet 
med det i hög eller stapel förut försökte brånnings- 
såttet; den sednare åter bibehåller det hufvudsakli- 
gaste af prof-ugnens inråttning, undantagande dess 
eldstad, i hvars stålle nåstan under hela ugns-. 

bottnens hvalf anbragtes ånnu ett annat, hvarpå 
schiffern inkastad, förmentes kunna förkråkdtas på 
enahanda sått och med samma, om icke båttre ver- 
kan, som den anvåndes under Alunpannorna vid 
Garphyttan. Som fördenskull, till jemförelsers an- 
stållande, prof. ugnen behöfdes; så blef tillika den 
ater satt i brukbart stånd, och för att inrymma 
uti samma ugn mera tegel, ån tillförene, blef den 
genom påmurning uppdragen två fot högre; dess 
eldstad åter som var mycket förfallen, blef helt 
och hållen ommurad, likväl med den förändring 
uti dimensioner, att dess Öppning ofvantill nu blef 
endast en fot i fyrkant, och dess botten på hvalf- 
vet 13 dito samt dess diup 23 fot, således till in- 
rymmet omkring hålften af den förut nyttjades 
storlek. 

Tegelbrånnings-försåket som gjordes på en och 
samma gång uti dessa trenne serskildt inråttade 

brånn- 

” 
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brånn-ugnar, stående nåra invid hvarandra, bekråf- 

tade- snart prof-ugnens företråde. Det uti denne 
nu anstållde försök förråttades sålunda: 

1805 den 12 September insattes 800 stycken tak- 
pannor på ett underlag af tvenne hvarf mur- 
tegel till antalet omkring 200 stycken; till 
öfverlag eller betåckning togs likaledes 200 
'stycken murtegel i tvenne hvarf stållde på 
kant, och uppå dem ånnu ett hvarf på plat- 
ten lagdt, uti hvilket anbragtes Nio stycken 
draghål af tre tum i fyrkant, hvilka med te- 
gel, lösa liggande, kunde efter behag öppnas 
och tillslutas; och alla fogningar eller springor 
emellan: teglen i sistnåmnde hvarf igensmeta- 
des, förmedelst ett tjockt murbruk af ler och 
sand. / 

Den 13 eller följande dagen börjades råks« 
brånning, som vanligt med ved, och hvarmed 
fortfors dygnet om, för att dels något torrka 
den nyss uppmurade eldstaden , dels ock för 
att iakttaga ett slags likhet med de öfrige ug- 
narne, uti hvilka tegelbrånningen var begynd 
på samma sått, men ett dygn förr och seder- 
mera ånnu 1 tvenne dygn fortfor på lika sått, 
då likvål redan den 14 eldningens underbål- 
lande i prof-ugnen börjades med schiffer, de 
tvenne första dygnen med half förvittrad, och 
sedermera fortsattes intill brånningens slut med 
nyss uppbruten och af bergolja mera fet schif- 
fer.  Samtelige nio draghälen höllos bestån- 
digt öppna de första fyra dygnen, imen der- 
efter endast ett 1 hvardera hörnen, då dere- 
mot alla öfrige voro tillslätne af de löst öf- 
verliggande tegelstenarne, hvilka ytterligare 

KV. A. Handl. 1815. St. I, 4. 
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omkrihgtåpptes med: ett läger af vål utbränd 
nen schiffer 23 å 3 tum tjockt. Innemotbråns 
ningens slut, blef af nåstberörde fyra drag= 
hål blott 2:ne skiftevis öppnade och. tillslut- 
ne, dock merendels för. långre tid de ifrån 

ugnsbröstet allågsnade, 
Den 26 eller på 13:de dygnet efter midda-' 

gen, då man genom en Öppning inrättad på 
insåttningsporten ofvantill uttagit prof.tegel, 
till fullo igenombråndt, blef koksalt, utbredt 
på tunna trådspjålor, inskjutne igenom Öpp- 
ningen till eldgängshvalfvet och der förbråndt; 
detta upprepades 3:ne sårskildta gånger efter 
någon stunds uppehåll, hvarje gång med un: 
gefårligen 1 skålpund koksalt, hvarefter nyss 
sagde öpning tilltåpptes med deruu tått till- 
hopafogade tegelstenar. 

Den 28 Septemb. om morgonen, ss bråns 

ningen påstått Jemt 15 dygn, upphördes med 
eldens underhållande i eldstaden, hvårs Öp- 
ning och åfven askrummet derinundér igen- 
fyldes och tillstoppades med utbrunnen schiffer. 
Middagstiden samma dag igentåpptes också 
dragÖpnvingarne på sidan 'af eldstaden, hvar- 
efter desamma tillika med Öpningen till eld- 
gångshvalfvet, yttermera igensmetades med 
murbruk af ler och sand; sluteligen  till- 
slötos åfven de öpne draghålen på betåcknin- 
gen hvilka dittills varit skiftevis hållne mer 
och mindre Öpna. I detta tillstånd lem- 
nades ugnen till långsam afsvalning, hvil- 
ket ansågs böra medföra den fördel, att teg- 
let SAN blifva både jemnare och starkare 
bråndt. — Tåckstenarne öfver dragöpningarne 
blefvo "derföre ej förr aftagne, ån på sjunde 

dygnet; på åttonde d:o uppbröts öpningen till 
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eldhvalfsgången och dragöpningarne på sidor- 
na af eldstaden, för att gifva obehindradt drag 
åt luften att afsvala ugnen, som ånnu kändes 
anska het, men som derefter blef inom få 

dygn afkyld; då betåckningen på tionde dyg- 
net blef Men kunde takpannorna utur "åf 

versta hvalfven uttagas med blotta handen. 
Teglet ågde då både god fårg och klang, och 
utmärkte 1 brottet att det var vål igenom- 
bråndt. Några stycken så beskaffade pannor 
blefvo lagde på ett tak i fria luften, för att 
utröna hvad verkan omskiftlig våderlek skul- 
le på dem åstadkomma: med förundran  för- 
mårktes innom få dagar derefter, att desse re- 
dan förloradt något af både sin klang och ut- 
seende i brottet ånskönt de för öfrigt befun- 
nos åga, lika som förut, sårdeles styrka att 
emotstå både brytning och trampning, på 
vanligt vis pröfvade. Denna förårdring var 

"man benågen att anse såsom en följd af kok- 
”saltets syra, ehuru ingen verkan deraf hade 
förmårkts då teglet först uttogs. Man var 
dock osåker om denna skiljaktighet icke hår- 
rörde ifrån åverkan af så vål schifferbrånslets 
som koksaltets syra; ty teglet, som bråndes 
uti de bågge till-jemförelse uppsatte ugnarne, 
befants af yttre enahanda förhållande, ehuru det 
samma genast ifrån början sågs vara såmre 
bråndt. Ovissheten blef ånnu af en omstån- 
dighet förökad: Man ågde i behåll några tak: 
pannor af de få, hvilka bråndes i det år 1802 
anstålde försöket ) och; hvilka sedan den tiden 
legat under bar himmel, men likafullt befun- 
nos oskadde; således förblef lika obekant hvad 
råtta orsaken kunde vara till den besynnerli- 

ga förändring som nu först förmårktes och 
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som man allmånnast ville tillskrifva någon 
vanvårdnad under tegelbränningen ; aldraminst 
förmodades att den till teglets slagning ans 
vånde lerartens beståndsdelar kunde deruti åf- 
ven åga någon betydlig del; skåligast miss- 
tånktes den ifrån brånslet hårsäktore svafvel 
syrlighet, hvilken man likvål föreståldte sig 
icke kunna i hög temperatur qvarblifva i teg- 
let, utan böra af stark hetta förflygtiga med 
röken och således icke håfta betydligt vid teg- 
let, ån mindre ingå i intime förening med 
detsamma. Följakteligen styrktes man mera 
håraf i den förhoppning, att tillstållningen i 
stort skulle båttre lyckas. Men i den påföl- 
jande verkstålligheten blef med ledsnad syn- 
bart buru mycket denna tanka var förfelad. 

Betråffande den första i Profugnen år 19803 | 
förråttade tegelbrånningen, inhåmtades emed- 
lertid ett behandlingssått, som förut icke blif- 
vit nåmndt. Efter fullåndad brånning, och 
straxt efter då schifferelden blifvit utslåckt, 
hade Tegelbrånnaren, som Öfver natten vak- 
tande skjulet öfver ugnen ifrån vådlig antånd- 
ning af den starka hettan som utbröt ifrån 
ugnsmuren, och redan synbarligt angrep tråd- 
spånningen hvarmed ugnen var omgifven, 
förskaffat sig brånsle af gammalt gårdsel, det 
han dels för tidsfördrif skull, dels ock för att 
begagna sig af eldskenet, instuckit genom åp- 

ningen till eldgångshvalfvet der bränslet brun= 

nit med frisk låga, den han på lika sått un- 
derhållit omkring 3 å 4 timmar, förestållande 
sig denna lufteldning göra hvarken från eller 
till hbufvudsaken, om icke det att befordra 
bhettans hastigare uppstigande ifrån nedra till 
öfra delen af ugnen, och blott klarbrånna 
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teglet. Några af det denna gång brånda rin- 
ga antal ”Takpannor hade åfven aldralångst 
uthårdadt luftens åverkan. 

Denna efterråttelse inståmde med den me- 
ning Jag hyste, nemligen, att genom vedbrån- 
Mets våxtsyra, den ifrån schillenad hårrörande 
svafvel syran, derest den vore menlig för teg- 
let, låter sig afsöndra ifrån leråmnet, lika så 
vål som ifrån alcalier. 

Således syntes mindre betånkligt att numera 
fullgöra Bolagets anmodan, att uppfatta Bygg- 
nadsritning till en tegelugn som för hvarje 
brånning kunde inrymma minst 15000 styc- 
ken takpannor, utom under och öfyerlag af 
murtegel. 

oc I följd deraf blef hosföljande ritning förfat- 
tad och en Copia till Bolaget aflemnad, ifrån hvil- 

ken likväl uteslöts den på Fig. 1 och 2 med fina 
streckningslinier utmärkte eldstadens förändring till 
nyttjande af ved, hvarpå man borde åfven vara 
betånkt i den vidriga håndelsen ugnen icke kunde 
med önskad framgång begagnas till taktegelbrån- 
ning med Alun-brannschiffern ensam nyttjad till 
brånsle. På denna afgifna Copian utsattes till en 

början derföre blotta Litt. som jemte deras tillhö- 
riga förklaring åro teknade hår nedanföre med >. 

På Ritningen förestålles Tegelmurningen till 
skillnad ifrån den af gråsten uppförde med en nås 
got djupare afskuggning och till skillnad åter ifrån 
denne, utmårkes reveteringen, bestående af eldfast 
tegel, med ånnu starkare afskuggning. 

Scalan år en och densamma för alla Figus= 
rerne. 
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Förklaring bfver bifogade Ritning. 

Fab. I 

+ Fig. 1. Profil långs ugnens halfva långd = a,b. 

"Fig, 2. Profil tvårs öfver ugnens halfva bredd 
Es ÖR 

Fagad framför ugnens halfva bredd = e, f; båg- 

Li 

- 

An 

ge tagne å endera åndan af ugnen. 

tt. g. Eldhvalfsgång, hvars bredd innerst på 
bottnen år 2 fot 6 tum, och höjden till hvalf-x 
vet under ugnsbottnen 2 fot 3 tum. Hvalf. 
vet kan göras efter behag förtryckt, rundt el- 
ler spetsigt. Eldhvalfsgångens fråmsta del ut- 
göres af 

: Rosten, hvarpå vedbrånslet skall för det me- 
sta låggas, blir minst 6 tum djupare nedsänkt, 
än den öfriga delen af bottnen och kan bestå 
af 2 tums fyrkant gjutne jernstånger med 3 
tums skillnad emellan, men vid åndan så ut 
plattade, att de derstådes sluta tått intill hvar- 
andra. På denna Roste kan ock brukas sten= 
kol i stållet för vedbrånsle. ; 

i: Öpning eller ingång med dörr på framsidan 
ä bröstmuren intill eldhvalfsgången; dörren 
gjuten af Jern 1 å 1 fot i fyrkant, genom 
hvilken bränslet till eldens jämna underhållan- 
de införes, liknar vanlig kakelugnsdörr för. 
sedd nedantill med skufdrags lucka. 

: Eldrör eller öppningar af 3 tum eller 3 te- 
gelstens vidd i fyrkant, igenom hvilka elds- 
lågan och hettan får fritt uppstiga och sprida 
sig omkring inuti ugnens insåttningsrum, som 
häller i långd ofvantill inom murarne 18 fot, 
men vid bottnen 19 dito och likaledes i bred: 
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den ofvantill 12 -'d:o och nederst 13 d:o, hvar- 

igenom alla. sidomurarne undfå en sluttning 
inåt, hvilken bidrager till hettans jåmnare upp: 
stigning; perpendiculaira högden, ifrån' bottnen 

af. lönsättningsrurimer upp till ugnens krans år 
obeståmd ifrån 103 ull IT 33 fåt. 

Insåttningsporten; eller ingången till rummet, 
hvaruti teglet skall insåttas till brånning, gö- 
res mer eller mindre bred enligt åstundad be- 
qvåmlighet för teglets införning och utrym- 

ning, endast dervid iakttages, att samma Öp- 
"ning, hvarje gång innån brånning börjas, 
NE vål igentåpt med en enkelt uppdragen 

"mur, frammanför hvilken ånnu en enkel mur 

brälöree med : minst 6 tums skiljerum - emellan, 
hvilket infylles med en samling af aska och 
torrt grus; denna igentåppning kan ock för- 
råttas helt och hållet med vådertorrt tegel, 
vål lagdt i band och förband; men i bågge 

- fall bör yttre muren vål i2coklistras med mur- 
"brok af ler och sand, hvaruti kalk tillika år 

m: 

biandad. 

Våderdragstrumma eller ett fyrkantigt hål 
midt dfver dörrarna framför eldgångshvalfvet, 

för att derigenom, då brånning skall förråttas 

med ved, tillse eldens förhållande; men för 
Öfrigt för San propp' eller tegelsten hållne 
"beständigt tillslutne. 

: Dragöpning liknande de nyss nåmnde, men 
rymligare inråttad för schifferns eldståder, för 
att tjena till samma åndamål såsom m, dels 
ock till att derigenom rensa eldhvalfsgängen, 

med: en liten; lått Luta eller Raka satt på lar 
gom; långt trådskaft 3; om åter brånsle af ved 
skall anyvåndas antingen ensamt eller ock emot 
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CAS 

slutet efter föregången fullbrånning med schif- 
fern, då behöfves denna Öpning ånnu större 
eller ock blifva föråndrad till den under Lit. i 
beskrefne. 

: Askrum under Schiffer-eldstådernas eldnings= 
hvalf. 

: Eldstadens inrymme eller som den af arbe- 
tare benåmnes Schifferpannan, hvaruti Schif- 
ferbrånslet inlågges till eldens underhållande. 

: Hvalfvet, hvarunder eldshettan framgår ifrån 
brånslet i Schifferpannan och drages vidare 
igenom, 

: Skorstens-öpningen, upp till eldhvalfsgången 
samt derifrån ytterligare sprider sig uppåt 
ugnen. 

: Nedra eldstads inrymmet, dit den Alun-brann- 
schiffer, som i det nårmaste utbrunnit, neds= 
störtas ifrån Schifferpannan. 

: Små öpningar på framsidan af Schiffer-eldsta- 
den, tjenande till att underhålla elden frisk, 
förmedelst lagom afpassat luftdrag, hvilket be- 
qvåmligt och enkelt förråttas med tegelstenar, 
som stållda på kant skufvas mer och mindre 
nåra dår frammanföre, 

: Luckan framför nedra eldstadsrummet, hvar= 
ifrån utbrunna schiffern skall sluteligen ut- 
dragas; denna lucka inråttas likasom dörren 4 

med draglucka. 

Fasta dragrör till råkens afledande och het- 
tans låttare dragande, åt sidorna. 

xx: Stållet för inlåggning af jern-ankaret gåens 
de långs efter muren ifrån ena sidan till den 

andra, 
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y: Ram för anbringandet af ett jern- eller tråd 
knåppe till styrka för ugnens Öfversta del emot 

; språngning af hettan. 

”&: Stenfoten för uppståndare eller stolpar af tråd 
till att uppbåra takresningen, till betåckning 
öfver ugnen. . 

Tab. II. 

& Fig. 3. Plan I II IV. af ugnens bottenmur 
och eldhvalfsgång, tagen öfver hvarandra 
efier prickade linierne I. II. III. IV. Fig. 
I & 2. 

Schiffer-eldstadens inråttning utgör ett slags 
rökförtårande.ugn; år ock hittills befunnen den mest 
tjenliga för Alun-brannschiffer, Stenkolsflis och dy- 
lika trögt brinnande brånslen, som deruti förbrån- 
de, gifva ifrån sig den mesta vårma med mindre 
öfverskott af rök och fugtig ånga, och fördenskull 
astadkomma den mesta möjeliga hettan, 1 synner- 
het som de brånnbara delar, hvilka åtfölja röken, 
blifva på detta sått genom ombrånning upplöste 
till ny låga. Att beqvåmast vinna åndamålet, bör 
vid dessa slags eldståder, inråttade uti förhållande 
emot den massa, som dermed skall brånnas, iakt- 
tagas: att hvar och en eldstads högsta storlek icke 
öfverstiger den grånts, som gör dess skötsel och 
dertill behöflige redskap låmplige och bandterlige 
för vanlig manstyrka. : 

Den eldstad af detta slag, som nyttjades till 
första försöket anståldt år 1802, förmårktes vara i 
hånseende till handteringen lagom stor, ehuru för 
öfrigt Ööfverflådigt tilltagen emot tegelmassan på 
hvilken den skulle verka; och åfvenledes för myc- 
ket grund emot sin vidd. Den sednast åter på 
samma stålle anvånd år 1805, befants vål rigtigt 
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afpassad i hånseende till formens construction ; men 
deremot. dess storlek för- knapp: tilltagen; emot det 
då till brånning insatte större qvantum tegel. Sam- 
ma slags eldståder som låmpades till den vid Hel- 
singborg år 1804 uppförde och försökte brånn-ug- 
nen för eldfast tegel, befunnos vål hafva tåmme- 
ligen lyckats, undantagandes att äfven de voro nä: 
got för grunda. Men att genast ifrån dessa utleta 
rigtiga dimensioner till dylika eldståder afpassade 
för ett nog litet kändt brånsle-åmne, kunde icke 
eller nu med såkerhet gjöras; man borde förut haf- 
va dertill "ägt 'råuelse af flera försök verkståldte 
med ugnar af olika storlek, ehuru vål af enahanda 
construction, - Utan ledning af flere sådane efter- 
rättelser förblef det derföre oundvikligt, att till én 
början göra uppgiften annorleds ån förslagsvis. Det 
samma  gåller åfven om sjelfva ugnen, hvilken til- 
lika borde nu inråttas mer ån vanligt hög, af or- 
sak att mången påstod den större högden skulle bi- 
draga - till teglets både skyndsammare och Jemnare 
igenombrånning. Håruti måste likvål gifvas en 
grånts,. som beror. så. vål på brånslets mer eller 

mindre, vårmestyrka , som på det till brånning in- 
satte teglets svårlek, och det till dess slagning an= 

vånda Jlerets egen naturliga beskaffenhet, samt på 
ugnens form, teglets insåttningssått m. m.. Ugnens 
både högd, bredd och långd måste likafullt i alla 
fall låmpas efter bränslets verkningsförmåga att 
uppdrifva hettan från någon efter brånslets kån- 
da beskaffenhet låmpligt och lagom: stor inrättad 
eldstad. 

Man har vål i sednare tider anvåndt mycken 
forskningsflit till att sprida ljus betråffande sättet 

- att med mesta fördel anvånda olika slags brånslen ; 
men att derutinnan ånnu mycket återstår, lår nog- 
samt inses af hvarje uppmårksam, som befattar sig 
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med tillåmpningen: deraf; Man känner visserligen 
den skillnad derutinnan som år emellan stenkol 
och vedbrånsle och emellan 1öf- och barrtråd, men 
hvad beståmd uppgift åger man om hvarje slags 
sårskilda förhållande till hvarandra? Man vet vål 
att björk och ahl, ek och bok hetta mer ån tall 
och gran, och åfven att desse sednare, men i Syn- 
nerhet sistnåmde trådslag, ehuru innehållande min- 

dre mångd kåda, åstadkomma en större lågas upp- 
flammande ; men man vet dock icke om de samme 
hetta mer ller mindre ån Alun-brannschifter, Kolm- 

och Stenkolsflis. 
; ' Skåligt ansågs likvål dessa sednare kunna gif- 

va en hetta vid pass lika så verksam som ved” 
brånslen i allmånhet, åtminstone vid gröfre vårm- 
nings- och sjudnings-anstalter; då dertill låmpas den 
hår ifrågavarande eldstads-inråttning; men huruvi- 
da den ock kunde vara tjenlig till tegel- och kalk- 
brånning, kunde icke beståmmas förut, igenom de 
obetydliga försök dem enskildta bemedlade perso- 

ner kunnat lika vål anstålla i smått. Af mycken 
vigt var säledes att nu genom större tillstållning 
utröna om denna slags eldstads inråttning till såm- 

re och trögt förbrånlige brånslens förbrukning, år 
ibland de: till sådane behof hittills upptåckte och 
kånde, verkeligen den som åstadkommer båsta ver- 
kan, döstar minst att bygga och underhålla i bruk- 

bart stånd, och som följakteligen i det hela medför 
lönande bebållning eller besparing på något annat 
mer eller mindre tillgångligt brånsle, hvilket man 

måste anskaffa för att till samma behof anvånda. 
För anförde orsakers skull iakttogs så godt man 
kunde en ungefårlig medelvåg uti eldstådernes stor- 
lek och antal, på det de måtte någorlunda beqvåmt 
kunna skört, och samfåldt Askadkeruna åsy ftad 

verkan, Tvungen af föreskrefne villkoret att vg 
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Hen tillhvarje brånning skulle intaga minst 15000 
stycken Taktegelpannor, oberåknadt ett nådigt åf 
ver- och underlag af murtegel, gafs så mycket 
håldre åt ugnen utstråckning i höjd, emedan erfa» 
renhet redan ågdes, att man icke borde våga det 
samma i långd och bredd; om utslaget utvisade 
dess högd vara för mycket tilltagen, så var ock 
ganska lått att nedsånka ugnskransen så mycket 
som fanns nådigt. Då först sedan detta vore afs 
gjordt, kunde ugnen förses med hvalf, för att, i 
stållet för murtegel till öfverlag, inrymma så myc- 
ket flera takpannor. Dessutom kunde hvalfs:'slå- 
ende öfver ugnen icke tillstyrkas innan afgjordt 
var, om icke svafvelångan, uppstigande från bråns- 
let, blir i teglet qvarhållen och efterhand så ska- 
dar hvalfvet, att det torde af sig sjelft nedrasa i 
ett minst förmodadt ögonblick. Eldstådernas an.» 
låggningssått tillåter dem utan sårdeles kostnad om- 
byggas, eller eljest efter omståndigheterna förån- 
dras; både de och åndarne af eldhvalfsgångarne 
äro de sista som i byggnaden fullbordas, på det 
att der måtte ågas obehindrad ingång, enår något 
fordrade reparation eller ombyggnad, utan att för 
den orsaken skull behöfva igenombryta bröstmuren 
eller eljest skada bottenhvalfvet. I den vidriga 
håndelsen , att nöjaktig lura ole med Schiffer 
ensam dertill anvånd, befunnes icke med fördel 
verkstållas, var således ingen svårighet, att gifva 
ugnen i anseende till eldståderna den förändring, 
som på ritningen finnes med blindlinier teknad, el- 
ler ock någon annan dylik, som ansåges tjenligare 
till eldstad för vedbrånslet på sått som förut år an- 
fördt. Men skulle åter befinnas förmonligt, att 1å- 
ta ett med Alun-brannschiffern vål igenomglödgadt te- 
gel straxt derpå blifva ytterligare bråndt med nå- 
gon gifven qvantitet ved, så kan man förstora öp- 
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ningen (x) eller föråndra och inrätta den med 
lucka framför eldhvalfsgången (gZ), nedsånka hen- 
nes botten 8 å 9 tum, och nedflytta Schiffer-eld- 
ståderna lika många tum långre ned; Öfver skor- 
stensöpningen (r) som går upp till eldhvalfsgån- 
gen, lågges ett efter dess Öpning ”passadt trall eller 
galler af gjutit jern, hvarje gång efterbrånningen 
med ved skall begynnas. Om åter blifver nådigt, 
att förråtta hela tegelbrånningen från början till 
dess slut endast med brånsle af antingen ved eller 
stenkol, så förmodas att den på ritningen teknade 
förändring uti eldhvalfsgången och eldstaden år 
tjenligast, emedan tillråcklig stark eldning kan då 
åstadkommas med grof huggen ved af 5 å 6 qvar- 
ters långd, inlagd på rostjernen (4) midt öfver ask- 
rummet, hvarigenom luftdraget bör egentligen in«= 

komma. Framför askrummet föreslås derföre ock 
dörr med draglucka, som efter behof mer och min- 
dre öpnas; likaledes dylik dörr framför den öp- 
ning till eldstaden, hvarigenom . veden inlågges. 
Dragluckan på denna sednare Öpnas ej mer ån nö- 
digt fordras, för att dels hålla elden lefvande, dels' 
ock för att drifva eldslågan långre inåt under ugns- 
hvalfvet ; på detta sått tjena bågge luckorna gemen- 
-samt till att. leda eldens verkan både vppåt och 
långs efter eldhvalfegången, och "der kringsprida 
en Jemnare  eldshetta, hvilken af ett lagom afpas- 
sadt luftdrag uppstiger med måttlig hastighet ge- 
nom Öpningarne (£) inuti tegel-insåttningsrummet, : 
och således dersammastådes blir långre tid ån el- 
jest qvarhållen. Elden sålunda anvånd, bör ver: 
ka starkare, ån då brånslet, som vanligtvis sker, 
ligger på eldstadens botten, utan askrum derunder, 
och följaktligen, för att brinna friskt, undfår en- 
dast genom Öpningen (a) på sidan ett öfvermåttan 
starkt lufidrag, hvilket hastigt bortslåpar med sig 
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större delen af det utvecklade vårmet, och ojemnt 
fördelar detsamma inuti ugnen, ånskönt man söker 
Jeda det omkring uti insåttningsrummet, förmedelst 
draghålens på betåckningen skiftevis öpnande och 
tillslutande. Lämnas åter för litet drag igenom 
luckan, då brånslet ligger omedelbart på askan, 
så har eldén ån mindre tjenlig stållning för att 
brinna vål; den mäste då brinna ganska svagt, 
nåstan Börtkola och tillika gifva mycken mera rök, 
som stundom långe nog åfven slår tillbaka. Till 
förekommande deraf måste luftdraget i den hån. 
delsen hållas så starkt, att det såsom förut år 
nåmdt, bortför och likasom bortsopar hettan mera 
ät ena ån andra sidan i ugnen. FEldstad för ved 
inråttad på sått som den hår föreslås, fordrar icke 
eller en roste med askrum under som upptager 
hela eldhvalfsgångens långd; dertill blir nog att 
anvånda af fråmsta delen vid pass än eller högst 
Z:ten af hela långden ; denna del må ock inråttas 
oftantl åt sidorna något bredare, ån rosten ner 

dantill öfver askrummet, hvilket kan likafullt blif- 
va tillräckligt rymligt; för att göra askrummet stör: 
fe, om så behagas, kan det samma nedifrån och 

uppåt sammandragas i hvar: skifte tilldess öfra 
delen deraf erhåller lagom vidd för rostjernet till 
ått hvila på. 

Ugnsmurarne föreslogos mycket tjocka mura- 
de af tegel, ehuruvål sådana ej ansågos bortröfva 
mindre af vårmet, ån svaga och tunna murar, ån- 

skönt de åfven vore byggde af tegel, hvilket råk- 
nas vara ibland de minst vårme-afledande åmnen, 
men murens svårare tjocklek bidrager till att så-. 
krare erhålla nödig tåthet, hvaraf nyttan blifver 
mest mårkbar der stark eldning skall någon lång 
tid underhållas. Det utvecklade vårmet, som stråf- 
var åt alla sidor till att återkomma i naturlig jemn: 
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vigt och förenar sig med nårmast omgifvande krops 
par, i förhållande af fråndskapen till deras olika 
arter, finner sin bortgång mera hindrad af en tjock 
ån tunn tegelmur,: hvilken sednare också snarast 
afkyles uti fria luften. ”Tjockare murar fordras åf: 
ven i förhållande mot styrkan af den eld som 
skall anvåndas, hvarföre ock dår, hvarest eldkraf- 
téns spånning' blir starkast, muren tillika bör för- 
stärkas med jern-ankrar och band: för att båttre 
motstå och uthårda hettans våldsamhet. Som Iluft- 
drag genom spruckna eller eljest otåta murar år 
menligt för teglets goda och jemna? brånning, så 
föreslogs fördenskull så mycket håldre tjocka mur 
rar, för att både vål utstånga kylan af yttre lufz 
ten, och hindra obehörigt luftdrags intrångning 
till insåttningsrummet eller stållet der takpannorse 
inrymdes till brånning; ty det syntes vara enligt 
både begreppet om vårme och erfarenheten, att 
yttre luftens åtkomst på sagde' stålle var Högst 
skadlig. ' Men som det icke varit nog, att förse 
denna slags inråttning med tjocka och tåta murar, 
vål uppförde med ett godt murbruk bestående af 
ler och sand utan tillslandning af kalk, så borde 

ugnen ock försåkras emot stora sprickor, i synner- 
het ofvantill, på det stållet- hvilket på ritningen 
utmårkes "med Litt, y, medelst ett knåppe eller 
band afjern eller tråd. Detta år så mycket mera nöd- 
våndigt, som dylika tegelugnar i England åro om: 
gifne med :en hög trattformig ' dragkåpa, hvilken 

under: påstående tegelbrånning hålles ganska 'tått 
tillsluten till > förekommande af allt skadligt drag 
genom möjligen uppkommande sprickor "på sido- 
murarne, och hvilken kåpa tillika befordrar ett star 
kare luftdrag ifrån eldståderne uppåt och igenom 
den till brånning insatta tegelmassan, samt för Öf- 
rigt tjenar till vårmets fullkomligare inneslutande, 
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på samma sått som murar uppdragne dubbla med 
ett dem emellan lemnadt tomt rum. 

Enligt nu beskrifne byggnadsritning blef år 
1806 en ugn till mur- och tak-tegels brånning upp- 
förd och fullbordad på Berga Bostållets ågor i 
Askers Socken af Örebro Lån, hvarefter dersam- 
mastådes sedermera de försök blefvo gjorde, som 
hår nedanföre beskrifvas. Byggmåstaren med hvil- 
ken öfverenskommelse om arbetets verkstållighet var 
tråffad, utförde den dertill gifne uppgiften så nöj- 
aktigt som omståndigheterna kunde medgifva: Ug- 
nens botten, eldhvalfvets gångar och dragrör samt 
eldståder reveterades tillråckligt med eldfast tegel 
ifrån Helsingborg; till den öfriga tegelmurningen 
begagnades sådant tegel, som blifvit under föregå- 
ende åren bråndt med Alun-brannscbiffer, ånskönt 
detsamma då redan befants hatva mycket förloradt 
af den fasthet och styrka som det förut, men i 
synnerhet straxt efter sin brånning hade visat sig 
åga: murbruket bestod af en del ler och två delar 
sand, hvartill gjordes en tillsats af vid pass ,'5:del 
kalk i afsigt att befordra murens skyndsammare 
torkning, emedan Bolaget, så fort byggnaden vo- 
re fårdig, genast wille låta anstålla första brån- 
ningsförsöket; vanligen undvikes likvål kalks in- 
blandning uti murbruk för tegelugns-byggnader och 
2 allmänhet för alla murar, som skola långe emot 
stå och bibehålla stark hetta. Men som ock mu- 
rarne gjordes ganska tjocka, så förmentes det va- 
ra icke en gång behöfligt att förse ugnen ofvantill 
med det föreslagne knåppet eller bandet (y). Med 
ugnens grundmur af gråsten nedgicks 2 å 23 aln 
djupt genom lös mosand, innan en någorlunda sta- 
dig lergrund mötte, hvaruti ett pålitligt rustverk 
kunde nedbåddas. Som jordrymningen, för du 

lösa 
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låsa sanden skull, måste uttagas mycket vidare ån 
eljest behöfts för att under arbetets förråttande und- 
vika jordens inrusning; så upptogs denna jordrym- 
ning lika Jemnt öfver allt, och nedlades rustverket 
i ett jemnt sammanhångande hvarf, hvaruppå alla 
grundmurarne uppfördes med erforderlig docering 
ät sidorna, och hvarvid iakttogs stenarnes sorgfål- 
liga förbindning i goda band och förband, hvaremel.- 
lan inslogs ett godt rånnbrak af ler och sand; fyll- 
ningen in emellan grundmurarne gjordes först med 
smärre och större bullerstenar samt något sand till 
inemot samma höjd som jordytan, då ofvanuppå 
alltsammans instampades af der på stället förut 
upptagne mosand eller berg-gesa. 

Väderdragstrummorna (£:1:) Fig. I & 2 
Linien [IL och Fig. 3, planen I(, förfårdigades 
af smidt jern, sammanhiåftade förmedelst en dem 
emellan gående bred jernskena. Trummornas Öp: 
ning och vidd innantill i yttre ändan vånd utåt 
ifrån eldstaden, var sex tum på bredden, men uti 
den inåt vånda 4 å $ dito och höjden innantill 
alltigenom 3 dito; den medlersta dragtrumman ståld 
i.-råt, med de till höger och vånster i croisseran- 
de direction till en och samma punct, på horizon- 
taila plan innom eldstaden, Dragtrummornas sir 
dor vid pass 5 tum tjocka , voro försedde med 
tillråckligt starka fåster till såker inhåftning i muse 
fen, och deras yttre Öpning med en tums bredt 
kransband; trummornas långd inåt utgjorde oms 
kring halfva murens tjocklek, hvarest Öpningens 
Öfra del blef formerad med tegel och denna delen 
äfven på bredden något utvidgad inåt. Våderdrags- 
trumman eller drag-Öpningen (m) Fig. 1 & 2, Li- 
nien IV. och Fig. 3, planen IV. var helt och hål 
let af gjutet jern; vidden uti dess ifrån ugner utåt 

KR. V. A. Handl. 1815. St. I. 3 
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Våndd ända 7 å 8 tumifyrkant, men uti den in- 
åt vånde-6 d:o och dess hela långd 12 d:o samt 
dess sidor försedde, lika som de förut nåmde, med 
fåster till inbåftning i muren; på yttra åndan af 
denna trummas kransband geck uti falsar en skuf- 
Jucka till att skuta före öpningen fram och åter, 
till någondera sidan efter behag; för öfrigt var den- 
na skuf-lucka midtpå försedd med ett rundt draghål 
af I tums diameter, hvilket ågde ingen betåckning. 

Kransen omkring öpningen ofvan Schifferpan. 
nan (p), hvaruti brånslet infylles likasom uti en li-- 
ten masugn, blef belagd med 13 tums tjock och 6 

d:o bred ram af gjutit jern, bvarigenom 6 Öpningen ut” 
gjorde 24 tum i fyrkant; densamma försågs tillika 
med en löst liggande betåckningsplåt af Saltpanne- 
blåck 26 tum i fyrkant, och med ett handtag midt 
uppå för att kunna beqvåmt afflyttas och pålåggas. 

Erforderlige redskap till ugnens och eldstå- 
dernas skötsel anskaffades; såsom Bladspett af 27 
å 23 alns långd med hvilka brånslet skulle ned- 
bjelpas till bottnen af Schifferpannan; några större 
och mindre Rörspett, rakor och Lutor, till att dels 
omröra den halfbrunna Schiffern, dels nedstörta 
den samma ifrån Schifferpannans botten uti eldsta. 
dens nedra del, och dels att derifrån sluteligen ut- 
draga det utbrunna brånslets återstod; några låtta 
Lutor voro ock anskaffade, som fåstade på dels kor- 
tare dels långre trådskaft, voro tjenligt inråttade att 

kunna införas igenom Öpningen (mm) inuti eldhvalfs- 
oången (g) ull att rensa dennes botten ifrån grus 
och stenskårfvor, tillfålligtvis infallna genom eldrö- 
ren (k: k:), och drogo ”sådane samlingar till eld-. 
stadens skorsten (7), för att låta dem derigenom 
nedfållas uti eldstadens nedersta del (a) och der- 
ifrån vidare undandragas och bortskaffas. 

(Slutet följer i sednare Hälften.) 



Astronomiska och chronometriska Orts- 
beståmmelser i södra delen af Ri- 
ket, gjorda år :8:4 

af 

C. P. HÄLLSTRÖM. 

den 24 Apr. 1815: 

Genom anvåndandet och utöfningen af den lyck- 
liga uppfinning, att medelst Chronometer beståmma 
Orters Långder, har Sveriges Geographie blifvit i” 
sednare tider riktad med vigtiga uppgifter, hvilka 
utom denna beqvåma och i allmänhet pålitliga me- 
thod kommit att långe saknas; och det år otvifvel- 
aktigt, att så vål bristerne i våra åldre graphiska 
framställningar af Riket och dess serskilda delar, 
som ock den ringa framgång dessas utgifvande for- 
dom rönte, förnåmligast hårrörde från svårigheten 
att erhålla flera genom astronomiska observationer 
beståmda orters lågen. Att vid de nyare bemådan- 
den för Svenska Charteverkets uppkomst till alla 
delar ersåtta denna brist genom trigonometriska för- 
råttningar, tillåto hvarken dessas långsamma gång 
eller landets locala beskaffenhet. Utom kusterne, 
åro de trakter få, som kunna genom Triangelmåt- 
ning affattas, och att tillvågabringa ett samman- 
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hångande ;Triangelnåt öfver hela Riket, möter oöf- 
vervinneliga hinder. Bruket af chronometriska ob- 

servationer har således tillskyndat vår Geographie 
våsendtliga fördelar, och jag kånner intet land, 
som i anseende ull mångden af brukbara resulta- 
ter, hårledda genom denna utvåg, kan tåfla med . 
Sverige. 

Men, liksom de vanliga astronomiska metho- 

derna att finna Långden, fordrar åfven denna fle- 
ra upprepade eller förnyade observationer på sam- 
ma ställe, om ett fullkomligen pålitligt utslag skall 

vinnas, Så vidt erfarenheten hittills intygat, har 
denna controll i de flesta håndelser utfallit fördel- 
aktigt och stadgat det förtroende methoden förtjenar. 
Det följer likvål icke håraf, att man behöfver fö- 
retaga observationsresor endast i afsigt att bekråf- 
ta en och annan redan erhållen beståmmelse. Vid 
en successiv fortsåttning af geographiska och topo- 
graphiska förråttningar erbjuda sig alltid tillfållen 
dertill. En resa, som har för åndamål beståm- 
mandet af ännu obekanta orts-lågen, sker meren=- 
dels genom stållen, der observationer förut blifvit 
gjorda, och man bör då icke uraktläta att söka be. 
riktiga de åldre resultaten, Man vinner derigenom 
bäded en annan för obseryationernes framgång vår 

sendtlig fördel, som en omtånksam Observator ej 
gerna fomsar ur äsigten, den, att uti en redan be- 

kant långdskillnad ega en controll för Urets gång, 

En från hufvudorten aflågsen Station, om: hvars 
Långd man sålunda genom flera beståmmelser för- 
såkrat sig, tjenar dessutom såsom ståndpunkt , till 

hvilken de i trakten deromkring observerade lågen 

kunna hånföras; således undvikes den omedelbara 
och mindre såkra reductionen till hufvudorten. 

Jag har ansett mig böra förutsåtta dessa an- 
mårkningar, såsom ett slags råttfårdigande mot det 
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inkast, att resultaten- af de observationer jag nu 
har åran underkasta Kongl. Academiens gransks 
ning, hvarken åro nya eller angå några till geo- 

graphiska låget obekanta orter. De fleste af dessa 

orters Lånogder åro förut observerade, men det år 
en för Geographien icke likgiltig vinst, att de ge- 
nom sednare beståmmelser blifvit fördelaktigt be- 

 kråftade. Då Långdens finnande år ett problem, 
hvars upplösning icke genom en enda. observation 
kan leda till absolut resultat, bör man medelst för- 
nyade bemöådanden söka att komma detsamma allt 
nårmare. Hvart och ett sådant nårmande till viss- 
heten skall i samma mån hafva ett åkadt vårde för 
Geographen, som han derigenom såttes i stånd, 
att allt mer fullkomna ett af de vigtigaste föremål 
1 hans yrke, ; 

Efter erhållen befallning, att år 1814 till hy- 
drographiskt behof anstålia en Triangelmåtning öf- 
ver Blekings Skårgård, och under fortsåttningen af 
densamma, blef det bland mina angelågnaste om- 
sorger, att så vål göra mig försåkrad om Bredden 
och Långden af Carlskrona Stad, på hvilka beståm- 
mandet af Triangelpunkternes geographiska låge 
skulle bero, som ock att genom astronomiska ob- 
servationer bekråfta de trigonometriska resultaten; 
icke derföre, som skulle dessa sednare hafva be- 
höft denna pråfvande åtgård, emedan den till måt- 
ning förelaggda trakten omfattade en inskrånkt 
rymd, der denna controll kunde anses öfverflédig, 
men fördenskull, att den påråknade och måhånda 
icke ofördelaktigt utfallna pålitligheten af den ter- 
frestra måtningen lemnade ett ypperligt tillfålle att 
utröna, till hvilken grad af noggrannhet man möj- 

digen kunde komma genom observationer ned Chro- 
nometer och SpegelSextant. Och då det icke var 
att förmoda, det Chronometern på en så lång våg 
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tom den från Stockholm till Carlskrona , skulle bi- 
behålla en jemn gång, för att gifva en såker långd- 
skillnad, blefvo observationer gjorda i Norrköping, 
Jönköping och Wexiö, hvilkas bekanta lågen tjen- 
te att beriktiga Uret, åfvensom nya uppgifter öf- 
ver desamma derjemte erhöllos. — Till alla föåre- 
nåmnde åndamål medfördes en SpegelSextant af 
RAMSDEN och tvånne Sjömåtnings Archivet till- 
höriga Chronometrar, den ena af ARNOLD, N:o 
1703 och den andra af HOwELLs, N:o 125. 
Långderna åro beråknade efter den förra, emedan 
den sednare i anseende till oordentlig gång dertill 
icke var anvåndbar. Till Sextanten bruktes hori- 
zont af Bomolja. 

De på hvarje stålle genom observationer på 
Solens motsvarande höjder funna chronometriska 
medeltider åro följande: 

1814, Obseryv, stållen, Chron, medelt, 

Maj d.19 Stockh,, Observ. - - 37",02 

Dagl. för- 
andr. 

Ma kd 
GRAN är, 9:18 450,25 3 

Aiel pl kg 
25 — — 00027 20 

" + 11”,21 
27 — — - = 49562 

KS 
20 — me RAR bo ET 

+ 11,43 
80 - — - - 20,69 

+ 10,70 
Jun. d, 3 — — v002'8”,49 

" 

; " 9 82 
4 o—- «= 13,31 
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Jun, d. TNörrkeg Saltängstorg. ogdo
 

9 Såthålla, Gåstgifv.g:d 157257,34 
sö föhköp, 700 alnar 

j V:. fr. K:n or 18 17.51 

12 Wexiö, Rådhuset - 10 Ron 

14 Carlskrona, Stadskin = 13'17”,85 

4 
+ 9”,32 

15 o— S VE NGN 

öv + 27540 
160 SR RN 0 34,57 

Å + 9,24 

17 ER FR TT = 43 548! 

AL | s + 15”,69 
RT SS LA NGSR 

. ; Å Mm 72304 

27 [ETEN FM T 15 8 230 

29 Torhamnsudd + — 1427",00 

Juli d. 6 Carlskrona es 16103 98 

rr Carlshamn, Klocktorn, 19' 38,05 

Lå i" je 57579 

16 — FE 0 20-60555 

23 Carlskrona RET NEG SS 

VARS 
24 Sn OR ” 18 3528 

; 2” oc 

25 — — > : 67,32 
TF 45990 

26 — Ta ST 22 

28 Emmeboda, Gåstg.gård 18'207,98 

29 Calmar, Kyrkan = 15 127,81 
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Aug.d. I Ottenby på Öland - 14'58”,10 
+ 3”,51 

ä AN JD a 15” 1,61 

ot 4529 
3 AY där K fi 5 "99 "” 

1”,70 
5 ed PXet Rn 9”,31 , 

”"” 51,27 

Bl vin 4 ER 1 RNE NN 
11 Borgholm, Kungs-Lar 

dugård - 14'49”81 
Sr 6”,07 

12 — — s ..$5 ON 
2,64 

16 — — oc 15' 6,46. 

I Stockholm observerades tått invid Riddar- 
holms Kyrkan, som enligt trigonometrisk måtning 
ligger 27,13 i tid österom Observatorium, Denna 
skillnad år i det föregående tillagd och medeltiden 
således hånförd till Observatorii meridian. I Carls- 
krona gjordes observationerne vid Kronbageriet på 
Stumholmen, 2”,24 i tid österom Stadskyrkan, till 
hvilken, såsom den hufvudpunkt hvarifrån Tri- 
angelmåtningen utfördes, både Bredd- och Långd- 
observationerne åro beråknade. Jag anser det va- 
ra Öfverflödigt att anföra de observationer, af hvil- 
ka föregående medeltider åro hårledda, Då hvar- 
ken misstag kan åga rum i en så enkel operation, 
som dessas utråknande, eller det kan förmodas, att 
en för sitt åndamål nitisk Observator skulle an- 
gifva resultaterne annorlunda, ån de af observa- 
tionerne verkligen blifvit funna, lårer den controll, 
som af de ursprungliga uppgifterne hemtas, vara 
ganska umbårlig. Reductionen af Långderne tor- 

de deremot förtjena en omståndligare behandling, 
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Långdskillnaden mellan Stockholm och Carls- 
krona borde vål på vanligt sått hårledas enligt 
Chronometerns dagliga medelgång från den 19 Maj 
till den 5 Juni =+9' 580 eller ock från den 14 
till den 27 Juni = + 8”, 50; men genom obser- 
vationen i Norrköping Htrönes, att Uret redan uns 
der resan dit betydligen afvikit från denna>gång. 
Ett annat på sannolikhet grundadt förhållande i 
dess framskridning måste således sökas. Då den 
genom flera beståmmelser gifna Långden af Norr- 
köping, 7 307,50 i tid vester från Stockholm, 
jemföres med den derstådes funna medeltiden, upp- 
"kommer en acceleration af blott 37,40 i dygnet 
mellan den 5 och 7 Juni. Det sannolika viårdet 
af Chronometerns gång under resan från Norrkö- 
ping till Carlskrona torde derföre icke olåmpligt 
uttryckas genom medeltalet af dessa 3”.40 och 
9',80= + 6”.60, eller af 37,40 och 8”,50=+5",95- 
Hvardera af dessa värdens gifva följande resultater 
för Långderne: 

i tid v. fr. | i tid v. fr. 
Norrköp, Stockholm, 

(+7' 30,50) 
Såthålla = 1 $-—2LG4G34 oo 12 41584 
KRO NIE 0 en 7 5ÖN0I Vv — 115 276441 

Wexid SNS SAST ESKNESL ALT 
Carlskrona + > 2 30,85 — 10 1585 

Såthålla 2005-12554 0 > TAGA 
Fönköping 07 158,80 1-2 Be 
Wexié STRAITS 2 
Carlskrona + 2 35,40 10 5,90. 

Det kan åfven antagas för mycket troligt, att 
Urets framskridning Ökat sig i progressivt förhål- 
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lande. Den mellan den 5 och 7 Juni minskade, 

men sedan i Carlskrona till nåra sitt förra vårde 

återkomna accelerationen styrker denna förmodan. 

Om denna tillökning skedt i arithmetiskt förhål- 

lande, blifva utslagen för följande orter dessa: 

Lt SN ar EES LOV Er, 
Norrköping Stockholm 

(+ 7 307,50) 
Säthalla Bebvå sög SK a 12' 46”,02 

Fönköping " — 8" 27506 -— 15 32”,57 

Wezxiö — 5 39"07 — I8u0.S7 

Medeltalet af föregående beråkningar gifver 

dessa orters vestliga Långdskillnad från Stockholm: 

Såthalla mn 12" 43,63 
Fönköping — 15 20575 
Wexio — 34. TO 
Carlskrona — 10 3165 

Torhamnsudds östliga tidsskillnad från Carls- 
krona blir efter serskilta beråkningsgrunder 

D 57,08 

SNS EG 
1 4,23 

5 4”,13 

Medium 1i' 093, 

Carlskrona 10" -2”;00 yv, fr. Stockholm +). 

Torhamnsudd 9 = 1”,07 v. från Stockholm. 

+) Denna Långd för Carlskrona år i rundt tal ett medium 
af flera åldre och nyare der gjorda observationer. 
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Carlshamns Långd i tid vester från Carlskrona: 
2186,60 

> 55565 
= 52,15 
VE 51”,05 

——— 

Medium 2" 53”,41 
Carlskrona 10' 27.00 Vv. fr. Stockholm. 

Carlshamn 12" 55”,41 i tid v. fr. Stockh. 

Den trigonometriska måtningen gifver tids- 
skillnaden mellan Carlskrona och Carlshamn = 2" 
SOLAS , samt mellan Carlskrona och Torhamns« 
udd = i" 1,94; en öfverensståmmelse, som icke 
kan utfalla önskligare, 

Calmar och Emmeboda beståmmas enligt ac- 
celerationen mellan d. 23 och 26 Julv i Carlskro- 

na, =4",47 och blifva: 

Calmar => 3 11”,82 1 tid öster fr. Carlskrona? 
Carlskrona = 10" 2,00 w. fr. Stockholm. 

Calmar ed 507,18 1 tid w. fr. Stockholm. 

Emmeboda o' 07,82 i tid w. fr. Carlskrona. 
Carlskrona = 10" 2"”,00 w. fr. Stockholm. 

Emmeboda 8 -— (0) 
s 2”,82 i tid w. fr. Stockh. ++) 

"Y År 1810 fanns Långden af Carlshamn 12! 511,67, beråk- 
nad omedelbart från Stockholm, men jemförd med den hår 
antagna Längden af Carlskrona, blir densamma 12! 53.29 
och närmar sig således till den nu funna. V.A. H. 1811- 

"sid. 257. 

") Det år 1810 (V. A. H. 1811 sid. 264 och 265) beståm- 
da låget af Emmeboda bör, såsom osäkert och skil:aktigt 
från de i år giorda pålitligare observationer, icke begag- 
nas till geographiskt behof. 
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Medelst Chronometerns dagliga gång på Otten- 
by =+ 3",62, erhålles tidsskillnaden för 

Ottenby — 0 25”,57 &. fr. Calmar 
Calmar — 6' 50”,00 v. fr. Stockholm. 

Ottenby — 6 24,43 i tid v. fr. Stockh. 

Och om medeltalet = 3,47 af de på Otten- 

by och Borgholm funna accelerationer tages till 
grund för Urets gång emellan den 7 och 11 Aug, 
ligger 

Borgholm 1" 9” »49 i tid å. från Calmar 
Calmar 6" 50”,00 v. fr. Stockholm 

Borghohn 5" 4051 i tid fr. Stockholm. 

Långden af Ottenby år uppenbart oriktig. 
Troligen har klockan mellan den 29 Juli och d. 
1 Aug. haft en helt annan gång, ån af observa- 
tionerne kan slutas. Man kånner med temlig viss- 
het, att Ölands Fyrbåk ligger 6 tids-secunder öster- 
om Calmar, och Ottenby, efter sannolikt omdöme, 
vid pass 4” i öster från Båken. Således skulle 

skillnaden mellan Calmar och Ottenby vara högst 
10” ids-secunder, 

Bredder. 

Dessa åro allestådes beståmda af Solhöjder, 
tagna inom 3 timme omkring middagen. 

Norrköping. 

Den 7 Juni, af 20 obsery. 58" 36' g”. 

Såthålla. 

Den 9 Juni 20: 10D5: 1587-01. Se 

Fönköping. 

Den 10 Juni 18 "ob. t5s7 AT AON 
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Wexiö. 

Den 12 Juni 204 (OBS: NL5O 3 

Carlskrona. 

Den 14 Juni 18'/obsi' 86" 107 167;52 
FE 20 Ne ONE ITS före 

16 - 1900 AIG. 54 SE 
7 DR ARN 2 ao Bör 

10 GE RS 
27 oc 25 > ou SRS 

23 Juli Ho o- REFN 

24 - RE 
25007 JE OA 
200 20 RÖ SOT 

s— 

af 194 observ. 56” 10" 47”,12. 

Torhamnsudd. 

Den 29 Juni af 21 obs. 56 48' 4,56. 

Carlshamn. 

Den Tr Juli afiis:. obs. 56” 10 421,50 "Nr 

| Emmeboda. | 

Den 28 Juli 18 obs. 56” 36' 49”. 

2) Då denna Bredd betydligen afviker från de som observe- 
rades 1810 ÖV: A. H. 1811)» gaf detta mig anledning 
att ånyo undersöka de sednare. Dels genom råttande af 
ett litet misstag och dels ledd af en anmärkning uti mina 
på stället gjorda anteckningar, har jag funnit denna Bredd 
böra vara: 

1310 d. 14 Juni - af 16 obs. 56 11! 8,37 
21 Sept. 11 obs. — 10! 42!,275 

hvarigenom de äldre uppgifterne således rättas. 
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Calmar. 

Den 29 Juli 16 ”ObDB, 156 40: NE 
: 17 Aug. I Snott = 90. ..500 

Ottenby. 

Den 1 Aug. 16 ; obs 180 TALAN 

oa 10 = »' ATEA 

3. LAR he (SER 
Ae 21 - . . CE 

Borgholm. 

Den 16 Aug. 19 :sobs. 156" 52 

Uti Kongl. Acad. Handlingar för 1811, sid. 
158, har jag yttrat betånkligheter rörande Lång- 
den af Calmar, föranledda af de skiljaktigheter, 
som resultaterne af observationerne åren 1800 och 
1804 visa. Denna Längd synes dock nu mera 
vara så noga beståmd genom observationerne 1810, 

18:2 och 1814, att intet tvifvelsmål derom torde 
åga rum, och åfven 1804 års observationer, be- 

råknade efter andra grunder, ån då skedde (V. AA. 
Hy1807)5 bidraga att bekråfta densamma. Vid 
denna tid fanns på den våg, som följdes mellan 

Norrköping och Wisby, ingen pålitlig Orts- Långd, 
efter hvilken Chronometerns gång kunde råttas. 
Med afseende på det sedermera nårmare beståm- 
da låget af Calmar, har jag ånyo beråknat dessa 
observationer och derigenom icke allenast erhållit 
ett fördelaktigt utslag för Calmar, utan ock an- 
ledning att våsendtligen förbåttra några af de öf- 
riga orternas Längder. Jag anser mig böra hår 
biloga dessa rättelser, i Öfvertygelse, att resulta- 

ten åga mycket företråde framför de då funna be- 
ståmmelser. 



| I tid från Stockholm. 

Fönköping — 15" 32786 wester 

Eksjö — 12 891 
Wexiö 2 1 3 Arga 

Calmar 6 40100 

Borgholm — 5" 3921 

Medelböda — 3 58",63 

Wisby — "Yr — 9",30 Öster. 

Efter denna Långd af Wisby böra alla på 
Gottland år 1804 observerade Orters lågen råttas. 



80 

UNDERRÅTTELSER 

om den Svenska Katt-Loén, FELIS 

borealis, samlade 

af 

CERT HUNBERG 

d;: 5 Oc. 1814; 

OM LINNés Fådernesland, der Natural -histo- 
rien, såsom Vetenskap, blifvit grundlagd: der 
den långe njutit Ötverhetens utmårkta hågn : 
samt dymedelst hunnit stiga till en höjd, som ån- 
da till sednare tider tillvunnit sig uppmårksamme 
och kunnige Utlånniogars beundran, och tillika i 
många afseenden gagnat Fåderneslandet; skulle man 
vål med skål kunna vånta, att Landets egna Våx- 

ter och Djur voro fullkomligen uppdagade och 
kånde. 

Åtminstone, efter flera af den skarpsynte 
LINNÉ sjelf och dess driftige Lårjungar, samt se- 
dan åfven af en talrik mångd mine fitige Åhöra- 
re, nåstan årligen, i de flåste Rikets landskap, an- 
stållda Resor, borde man icke förmoda, att ett så 
stort Djur som Katt-Loén, ibland Rofdjuren och 
Djur-rikets första klass, skulle finnas i våra skos 
gar, allt hittills kåndt endast till sjelfva namnet af 

någre 



. gr 
någre få Jägare, utan att det ånnu finnes allmånt i 
Natural samlingar: utan att derpå ännu gifves nå- 
goh beskrifning eller tekning: och utan att det kun- 
nat afgöras, om denne sållsynte Tiger katt utgör 
ett eget sårskildt species, eller blott en förändring 
af den vanliga Varg-Loén, Felis Lynx, hvilken 
uppehåller 0 både i Sveriges skogrika trakter och 
på flere stållen af det sydligare Europa. 

Uti LInnés Fauna Svecica upptages Katt-Loén, 
utan specifikt namn, med tillågg: vulgo notum Ani 
mal, nescio quo caru a me non visum. 

Det tidskifte, som ågde den lyckan att få emot 
taga en LINNÉ som Man, och i sin Vetenskap då 
redan rygtbar: den ifver, som omkring medlet af 
förra århundradet så utmårkt eldade hvarje svenskt 
bröst för gagneliga inrättningar i Akerbruk, Fa- 

briker, Berg-verk och Handel: den uppmuntran 
del det beskydd, som alla Vetenskaper och kon- 
ster då njöto ifrån Thronen: utgjorde för Sverige 
den måst lysande period af hela det sedan förflut- 
na tidehvarfvet. 

Under detsamma efterséktes och upptåktes Ri-. 
kets' naturliga alster utur alla Naturens Riken. Mi-, 
neralier, Växter och Djur, allt till den tiden, till 
större delen okände, undersöktes och anvåndes till 
enskild «och allmån nytta; och MNaturalhistorien, 

'<en alldeles ny Vetenskap, öfvervann blomstrande ' 
lyckeligen alla de hinder, som allt sedan den sto- 
re RUDBECKS tid, under hundrade års förlopp, 
hade undertryckt den. 

> Kongliga. Vetenskaps- Academien, som ock då 
redan vunnit stadga: som på modersmålet till 

Svenske Mån och till alla landsåndar för de 
ctiske Vetenskaper utspridt många nyttiga upplys- 
ningar och upptåckter: som ej sållan med ådelmo- 

K: V. 4. Handl. 1815. St. I, | GC. 
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diga understöd uppmuntrat forskaren: har åfven 

ganska mycket bidragit, att gynna Naturens kån- 

nedom innom Fåderneslandets vidstråckta grånsor, 

och gifva mångfalldige anledningar till nywuigt an- 

våndande af inhemska alster. 

Den åldre LInné, Naturalhistoriens stiftare, 

hade den lyckan, att se denna nya Vetenskap be- 

ständigt tillvåxa; och åfven efter dess bortgång, : 

jör den ånnu vidare framsteg, till Menniskoslåg- 

wets sållhet och förmon. 

Ingen större Stjerna på Himlarymden nédgår 

under Horizonten, utan ått en mörkare skymning 

sprides. Den yngre LInné, såsom en vårdig efs 

tertrådare, skingrade vål denna skympings skug= 

gor och med sitt namn uppehöllt Vetenskapens an- 

seende och vårde; men snart och i förtid slock= 

nade detta uppgående Jjus och jag, som hade den 

oförmodade lyckan, att intaga' dess lårostol, ågde 

hvarken det namn eller den rygtbarhet, som kun=- 

de ersåtta en dubbel förlust och låna stöd ät en 

Vetenskap, som beredt Fåderneslandet så utmårkt 

gagn och tillvunnit det så mycken åra. 

Sedan jag halt den lyckan, att som Lärare 

vid Upsala Höogskola intaga en plats, har likvål 

allt mitt bemådande gått derpå ut, att icke alle- 

nast genom publika Lectioner bibringa mine Ahö- 

rare håg för Nacuralhistorien och en nyttig pra- 

ciisk kunskap af densamma; utan ock, att igenom 

Samlingar af naturens tvånne Riken, Djur och” 

Växter, låtta denna kunskaps vinnande, samt låm- 

pa den till utåöfning uti bushållning och låkarekopst. 

Mine talrike Elever hafva derföre bidragit, att ifrån 

alla Rikets Landsåndar tillsånda mig en nåstan 

alldeles fullståndig Samling af Svenske djur och våx-' 

ter, och ibland de förre åfven ett skinn utaf Katt- 
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loén, samt flere 'sårskilda af Varg-loén, uti olika 
åldrar. 

Så vål håraf, som af de underråttelser kunni- 
ge Jågare meddelat mig, har jag fått full anled- 

ning till den förmodan, att depne djur-art år ett 
eget, ifrån WVargs-loén alldeles särskildt species, 
hvilken tanka, tillika med detta djurs beskrifning, 
tekning och jämförelse med Varg-loén, jag ut- 
beder mig, att få understålla Kongl. WVetensk. 

Academieps granskning och Naturforskares ytter- 
ligare undersökningar, för att upplysa och afgöra 

denna fråga. 

Un min Beskrifning på Svenske Dåggande 
Djur har jag upptagit Katt-loén under namn af 
Felis borealis, och bifogat en ganska kort beskrif- 
ning derpå, efter det föga, som då var mig be- 

é OR R Å Oo 

kant. Den figur, som hårjemte bifogas, år tagen 
efter en Katt-lo, som jag åger uppstoppad. 

Enligt alla Jågares intyg år Katt-loén allud 
mindre, ån Vaärg-loén, med hvars lefnadssått den 

dock Hå ctenskonimer. Storleken, då Båda åro 
fullvåxta, gör sålunda betydande skillnad. 

Dess vistande år alltid uti skogarne, i syn- 

nerhet i de nerdligare Ländskap; men förekommer 
icke uti Europas södra orter, hvarest jag icke hört 
den vara känd till sjelfva namnet. Varg-loén fö- 
rekommer ' mycket förånderlig till storle Ra 
första ålder, och kallas dorfore stundom Räifto , då 
han år ung, röd till fårgen, och då ofta utan flåc- 
kar. Fullvåxt, år han nåstan stor, som en Varg, 

klifver ljusare till fårgen och får ringar (oceller) 
på öfre delen af kroppen, då kalias han vanligen 
Varglo och år ull sitt skinn dyrbar och vacker. 
Men utom det, att desse Cirkel-flåckar, når de fin- 
nas, skilja honom vål och fullkomligen ifrån Katt- 
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loén, så kunna, under yngre åren, bågge desse 
sorter skiljås ifrån hvarandra med den då rådande 
fårgen. Varglo ungarne åro alltid mycket rödfår- 
gade, med enkla flåckar på fötterne, och med el- 

Jer utan flåckar på rygg och sidor: De yngste tyc- 
kas vara alldeles enfårgade på ryggen. Deremot 
år Katt-loén alltid, åfven som unge, mera hvit- 
aktig eller ock askgrå och teknad med enkla, runs 
da; svarta flåckar; gammal aldrig med Oceller. 
Jag har. sett af' Vareloén ett eller annat sådant 
skinn, tecknadt med Oceller, utaf Ångermånner i 
Upsala på Distings marknad utbjudas till salu för 
omkring 10 Rikedaler: men alltid hafva desse skinn, 
årnade till försäljning åt Buntmakare, varit så ska- 
dade till hufvud och fötter, att de icka kunnat nyt- 
tjas till uppstoppning för en Djursamling. 

Gemensama mårken på både Varglo och Katt- 
Io åro: Orbita oculorum hvit, med en från ögat 
utgående svart strimma. Övronspitsarne åro ofvan 
svarta med en spitsig svart hårtofs. Buken år hvit, 
enfårgad och utan flåckar. 

Enskildta skiljemårken åro: på Katt-loén, får. 
gen ljusgrå med strödda, evkla, något aflånga flåc- 
kar på rygg, sidor och Förlers långa svartaktiga 
murrhår; Cauda i åndan svartaktig med en kort 
flåck. På Varg-loön år fårgen mer eller mindre, 
alltid rödaktig med eller utan mörka flåckar; då 
sådane finnas, förekomma de oftast på lår och föt- 
ter, stundom på rygg och sidor. Skulle den, vid 
högre ålder, alltid få ringade flåckar, blir vål det 
förnåmsta kånneteknet på denna art. Cauda år i 
ändan svart, ånda till 2 och 3 tums långd. Murr- 
håren. hvitaktige. Gula och abdomen åro hvita, 
men bröstet mera rostfårgadt. På sidorna af hal- 
sen synés en tydeligare svart strima, 
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Characteren på bågge desse arter synes alltså blifva: 
Felis lynxg: — cauda abbreviata, apice nigra; Ccor- 

pore ferrugineo , maculis nigris ocel- 
laribus. 

- Felis borealis: cauda abbreviata, apice nigricante; 
corpore cinereo, maculis nigris ob- 
longis. 

Som Katt-loén hittills så sållan förekommit och 
de få deraf, som jag haft tillfålle att se, endast 
i Upland blifvit skutne, samt denne Lo art i Lands- 
orterne knappast till sitt namn år kånd; så uppe- 
håller den sig sannolikt antingen endast uti denna 
Rikets landsort, eller ganska sållsynt i de öfrige. 
Ett litet specimen deraf förvaras uppstoppadt uti 
Djursamlingen på Söderfors, och ett större år af 
mig föråradt till Upsala Academies Mus&gum. 

Vargloén år vål känd uti både de södra och 
norra Sveriges landskap ; den omtalas, allmänt 

som ett skade djur för boskapen. Men i synner- 
het uppehåller den sig uti de mera skogrika trak- 
ter af landet, såsom uti Norrland, Dalarne, Wer- 
meland, Helsingland, Angermanland och Upland. 
Skinnen deraf nyttjas till pålsverk, och betalas, 
efter deras skönhet och storlek, med 6 till 8 Riks- 
daler Banco. Uti skogatne håller han sig måst uti 
tråden, hvarifrån han nedkastar sig på betande kor 
och svaga håstar, dem han med sina skarpa klor 
särar och dödar. Jagad af hundar, tager han sin 
tilllygt till tråden, ifrån hvars toppar han då må- 
ste nedskjutas. Stundom smyger han sig in utt 
fårhus, der han gör, åfven som ibland fårahjordar 

ute på marken, ganska stor förödelse, i det han, 
efter Rofdjurens art, slagtar allt. Katt-slågtets sto- 
ra vighet, jämte dess stora och skarpa klor samt 

större styrka uti fram-fötterne, göra dem alla till 
förfårliga busar, åfven för de djur, som åro myc- 

AS 
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ket större. De festeé djuren 'åga derföre en obe. 
skriflig råddhoga för Lejonet, Tigern och 'Lo-ar- 
terne. En INGE, annu icke aärs gammal, af Varg- 

lo, déh jag hade erhållit ifrån Elfdalen, och som 
jag höll fgaride uti Upsala botaniska Trågård vi- 

sade huru förfårlige dess vapn åro. — Då Hägsal, 
Konung GusTtAF, den III, 1786 om vintren vVi- 
stades i Upsala, blefvo på försök, emot den nåmde 

Vargloungen upphitsade de argaste och största hun= 
dar, som "kunde öfverkommas, och som med mycC- 

ken ifver angrepo den samma bunden, Så snart 
hundarne en gång fått kånna verkan af dess klor, 
hvarefter bloden syntes utkomma, bjödo de icke 
på minsta sått till, att vidare angripa. Det var 
ock besynnerligt, att om hunden sedan flere gånger 
kastades på Loön, bjöd hvarken den förra till, att 
vidare angripa, eller den sednare, att försvara sig. 

Desse djur-arters födoämnen båmtas af djur- 
riket och i deras vilda tillstånd, utaf Harar, Råt- 
tor, små Hjortar och Rådjur uti Djurgårdar, samt 
af kor, kalfvar, får och foglar. 

Uti Upsala Societets Acta, för år 1726 ps 98- 
nåmnes ibland Mammalia, Lupus colore albo, ma- 
culis nigris, cauda truncata och uti LInnés Fauna 
Svecica, bågge editionerna, upptages ibland Sven- 
ska djuren, Katt loén, såsom ett blott till namnet 
och efter blotta beråttelsen för Auctor kåndt djur. 
I den sednate editionen, pag. 5. gifves derpå in- 
gen beskrifning, och anmårkes tillika såsom ett 
osedt djur. 

Uti den af Hr Professoren ReTtTzius utgifna 
Fauna Svecica, Pp. 18. anser Auctor Katt-loén för 
ett sårskildt species, utan att den kunnat specifice 
utmårkas eller utförligare beskrifvas. 

(5 PAJ 
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Enligt den på mine uppstoppade specimina 
anställda måtning är långden: 

från Nosen till örat på Vargloén 63 tum ;på Kattloén 5. 

— 15. 

— ET svansen — — 44 tim; — — 40, 
Svansens långd — = --10 tum; —— =. 
Fötternes högd — ——18 tum; =  =— 131. 
Kroppens tjocklek midtpå — 24 tum; — 

Som det år vanligt, att skinnen, så vål un- 
der beredningen, som sjelfva uppstoppningen tån- 
jas ut och sålunda derigenom förlångas; så torde 
en och annan tum fa afråknas, emot den naturli<" 
ga storleken, som djuret lefvande åger, åfven som 
proportionen torde kunna gifva något olika utslag. 

[$ 
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GRANSKNING och FÖRSÖK 

Till Ny ånordning af Örtslågtet | 

Sertatulaj 

af 

fn 35 PRAG Bug 
Bot. Prof. i Halle. — U. Led. K. V. As 

d, 23 Nov, 1814 

I. 

Åldre Författares itoärd. 

1 RER hafva långe haft orsak att Klaga der- 
öfver, att grånsorne emellan Serratule slågte och 
de dermed befryndade, neml. Cardui, Cirsii eller 
Cmcei TOURNEF., Steheline och Pteromie icke varit 
nog utmårkte, eller ckaractererne hos desse sårskil- 
te slågter så tydliga, att man kunde snarare lita 
på dem, ån på det utseende (habitus) som vexter- 
ne sins emellan åga. 

De Botanister som före J. JuUnGius uppståll- 
de genera utan characterer, kallade den vext Ser- 
ratula som ägde blad med sågad kant, 1) och frå. 
gade icke vidare efter, huru den skiljdes från Car- 
duus, Cirsium eller andra dylika. Den första som 
fölgde JUNGiI båttre grundsatser, MORI1SON, 2) åt- 

1) J Bava, Hist. 3. 24. 
&) MORISON, Hist. SÅ 7: P: 133. 
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"skilde Serratula från Carduus blott såsom mindre 
till storleken, hvilket visst beståmde ingen ting, 

P. AMMANNUS, MORISONS nårmäste efterföljare, 
jemte det han hånförde Serratula tinctoria till Vir- 
gourea, 3) stålde Carduus, Cmcus och Cirsiumi ett 
slågte tillsammans, som skulle åga Semina pappora 
I, lanuginosa 4). J. RAYus som väl gick i MoRrI- 
SONS spår, men visade större grannlagenhet, åtskil- 
de Serrvatule slågte och Crupina Belgarum, genom 
alla delars, och i synnerhet blommornes mindre 
form från Centaurium majur (Centaurea L.) 5). Car- 
duus kallade han en vext 7) flore capitato & foliis 
spinosis, fastån capitula må vara mindre taggiga. 
Cirsium fick namn af en planta capitata, och bla- 
den försedde med kortare och mjukare taggar; och 
Cnicus — hvarå capitula voro rundt omkring om- 

"gifne med blad Cfoliorum circulo obvallata) 6). 
Men den ånnu mer, efter sin tid upplyste 

TOURNEFORT beståmde följande characterer på 
desse slågter: Carduus kallade han en ”planta flore 
flosculoso, calyce sqvamoso aculeato & semine pap- 
poso instructa” 7). Jacea borde åga flores fosculosi, 
calyce sqvamato non aculeato och åfven semina 

. papposa 8). Cirsium utmärktes med samma, men der- 
jemte borde bladen vara försedde med veka taggar 9); 
och ånteligen Cnicus hafva en Calyx foliis circbm- 
vallatus 10). I denna anordning var intet slågtmår- 
ke håmtadt hvarken från beskaffenheten af Recé 
ptaculwm eller från olikheten af pappus — setaceus — 

3) ÅMMANN. char. på. natur. p. 401. 
4) Ib. Pp. 79. 230, 231. 
5) RAY. Meth, pl. emend, p. 41: 
6) Ibid. p., 42, 43. 
7) Touvrner. Instit. p; 440. T. 253. 
8) Ibid. p 443. T. 254. 
g) Ibid. p. 447. T. 235. 

10) Ibid. p. 450. .T. 257. 

X 
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pilosus eller plumosus. Till Jacez-slågtet som in- 
nefattade flere Centuree, råknade han åtskillige af: 
de Linneiske Serratule. 

Håremot förklarade sig likvål först DILLENITUS, 
som anmårkte, att Jacee småblomster icke voro al- 
Ja lika danna, men att de hos Serratula voro wni- 

former. Fördenskull behöll han det som egit slågte, 

på det sått, som de äldre redan gjort det 11). 

Linnaevs fölgde så vida TOURNEFORT, att 
han ansåg för Cnicus den, hvars calyxz år bracteis 
obvallatus ; Carduus den, hvarå Calyx år sqvamis spino- 
sis ventricosus, och Serratula, hvars calyx år cylindri- 

cus, sqvamis acutiusculis muticis imbricatus. För öf- 
rigt tillade ban Stehelina ett receptoculwm paleaceun, 
pappus plumosus ramosus och anthere caudate ; samt 
Pieromia ett receptaculum setis partitis och pappus 
subplumosus 12). I bågge de förstnåmnde slågterne 
hade han intet afseende på pappi åtskilnad. Till 
Serratula förde han många, sins emellan skiljaktiga 
vexter, såsom Carduus arvensis SMITH (som har 
calyx ventricosus spinulosus och pappus plumosus), 
GAERTNERS Suprago, SCHREBERS ÅLiatris och Ver- 
nonia — alla till characteren mycket olika. Det 
som förekommer i Hans Prealect. in ord. nat. 13) 
synes icke heller mera tråffande, der det heter, att 
genera Serratulz och Cardui icke svårt åtskiljas, 
emedan det sednare har calyx ovatus, det förra 
cylindricus, och Cnicus år mindre taggig ån Car- 
duus; och åndtel. att Stehelina bör hafva en sqva- 
mula colorata ad apicem sqvamarum calycinarum 14). 

nn 

71) Dirtes. Cat. plant, Giess. p. 138. T. VILL 
12) Liss. gen. pl. & sp. pl. ed. 1. &z. 
13) LisN, prel. in ord. Hat. ed. Gisecke p. 552; 
24) Ibid. p. 5537. 
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Efter LINNZUS voro ÅDANSON, BERKHEY 
och MeEzrsE de förste som nåstan på lika tid gjor- 
de sig möda med desse slågter 15). ADANSONS 
arbete var dock icke betydligt. Serratula förenad 

med Stehelina skilde han endast från Pterophorus 
(Pteronia L.) på det sått, att den förra tillade han 
pappus scaber (aigrette dentée), och den sednare 
pappus plumosus (aigrette velue). Cirsium ”TOURNEF. 
och Carduus skilde han så, att alla med 'calyx 
inermis och pappus plumosus borde höra till den 
förstnåmnde ; men calyx spinosus och pappus pi- 
Josus till den andra 16). BERKHEY åtskillde myc- 
ket vål pappus från calyculus proprius setaceo-pa- 

Teaceus hos Carduus 18). I öfrigt antog han LiN- 
NI Caracterer 19). MEEsE var ock ense med 
LINN2UsS; gaf Serratula en calyx muticus, Car- 
duus calyx spinosus, Cnicus ramose-spinosus, bra- 
cteis obvallatus, och Stehelina förblef lika beståmd 
som förut af LINNZUsS 20). 

HALLER bibehöll Cirsii slågte efter ”TOUR- 
NEFORT och VAILLANT, men med tillågg af en 
låttare character, neml, pappus plumosus (pilo- 
sus hos Carduus). Till desse både slågter förde 
han Serratula, emedan artföråndringar af calyx 
inermis och spinosus åro mångfalldige 2,4). Men 
receptaculum - hvilket OMELIN ansett för bart 
(nudum) hos Serratula, bestånde HALLER tyde- 

ligen setosum hos Serratula tinctoria. GERTNER 

15) Afven S$copoli. Cirsium uppståldt efter Tournerorrt och 
"”VAILLANT, skilde han från Carduus genom pappus plu- 

mosus, då den var pilosus hos den sednare, utan att haf- 
va något afseende på spine calycine. Han förde ock Ser- 
ratula tinetoria will Carduus. Flor. Carniol. ed. p. 125e 

16) ÅDANSON. famill. d. plant. 2. ps 118. 
17) BErRKREY exposit. flor. compos. p. 33. 97. T. VI. f. 29. b. dds 
18) Ibid. p. 92, T. VI. f. 18. 19, 
5 Ibid. p. 28. 29. 133. T. IL £ 22. 26. T. VIIL få 3. 4, 
20) Meese het. XIX Classe p. 79. 33. 
21) HALLER Hist. stirp. helvet. p. 71. 73. 
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SCHREBER, JusstEU och LAMARCK åro alla för- 
tjente för sine försök att förbåttra de Linneiske 
genera. GZERTNER uppstållde Carduus såsom ett 
slågte: calyce imbricato spinoso, receptaculo pale- 
aceo setaceo & pappo capillari, basi in annulum 
connato, 22) Silybum tillade han Sqvame calycine 
appendiculate (Carduus marianus och cernuus L.) 23). 
Serratula calyx ventricosus 1, cylindricus inermis 
och receptaculum paleaceum, samt pappus setaceus, 
scaber 24): Såsom exempel anföras Carduus cyanoi- 
des L, Serratula multiflora, tinctoria och Centau- 
froides L. åfven ansågs Cnicus Centauroides och Cen- 
taurea rhapontica hithörande. = Cirsiwm utmårktes 
med pappus plumosus, och således skild från Cni- 

cus L. 25). Men Cnicus borde åga pappus spinosus 
exterior calyculatus , hvilket intråffar på Centaurea 
benedicta L. 26). Steheline slågte ville han hålst 
förena med Serratula såsom tvetydigt för dess pap- 
pus ramosus 27). Pteronia beståmdes med calyx 
oblongus imbricatus, receptaculum alveolatum, mar- 

inibus alveolorum paleaceis, samt pappus setaceus 
scaber 28). Denna character intråffar dock endast 
på P. oppositifolia. 

SCHREBER hånförde sedermera GARTNERS 
character på Cirsium till sin Carduus, och på sam- 
ma sått som GAERTNER +) skillde Vernonia och 
Liatris från Serratula , hvilka han tillade följande 
osåkra characterer: ”Calyx subcylindricus imbricatus 
”muticus; Pappus sessilis plumosus, Receptaculum 

22) GERTNER de fruct. vol. 2. p. 377. T. 162; 
23) Ibid. p. 378. T. eadem. 
24) Ibid. p. 379. T« eadems 
250 Ibid. p. 383. T. 163. 
26) Ibid. p. 385. öv 02; 
27) Ibid. p. 452s 
28) Ibid; p. 407. T. 167. 
+) WILLDENOW , SMITH och flere hafva gjort det samma. 
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”paleaceum”. Derjemte bifogades ock att pappus 
var hos en del subplumosus , hos andre plumosus 29). 
Vidare bibehöll han Pteronie character sådan som 
GAERTNER gsgifvit den 30). Den Linneiska på 
Stehelina lemnade han oförändrad, men likvål med 
tekn + af hans tvifvelsmål. 
; Nåstan på samma sått anser JUSsIEU att des=- 
sa genera (Serratule , Steheline och Pteronie) böra 
beståmmas , men utan att göra något dervid. ”Til- 
lågger emedlertid > att någre arter af Pteronia, för 
deras receptaculum nudum , borde föras till Eupas 
tor:a, och andre förenas med Stehelina och Serra, 
tula, samt att Stehelina till en del skulle flyttas 
under Serratule slågte 31). 

LAMARCK 32) åter indelar som följer: Från 
Carduus vill han icke skilja Cirsium eller Cnicus. 
Serratule böra bafva calyx inermis, och Stehelinae 
med dem förenas. I följe håraf har ock POIRET 
(som fortsatt den delen at Encycl. Method. som La- 
MARCK börjat) mindre beqvåmligt sammanfört Ste. 
heline och ScHREBERS Cnici med Serratule 33). Ptez 
romie character har han ej förändrat, utan ansett ha- 
bitus vara såkrare i det slågtet, ån de våsentlige 
kånnemårken, hvilka åro så skiljaktuge hos de fle- 
ste arter deraf 34). 

DECANDOLLE lika kunnig som fördomsfri, 
fann att Serratula alpina L. skillde sig mycker från 
de. öfrige af samma slågte, och i synnerhet med 
sin pappus plumosus S. penicillatus, och uppståll- 
de fördenskull deraf ett egit eller Saussurea 35). 

20) SCcHREBER, gen. pl n. 1264. 
30) Ibid: n. 1265. |; 
31) Jussrev gen, pl. p. 174. 175. 
32) Encyclop. Meth, T. I. p. 697. 
33, Ibid. tom. 6. p- 547. 
34) Ibid. tom. 5. p. 931.! 
25) DEcanp. Cat. hort, Monsps p. 82e 
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” Han såg åfven att Stehelina gnaphalodés och Cha- 
mepeuce voro verkliga Cirsia 36); Stehelina arborea 
och dubia gaf han lika character: neml. pappus plu- 
mosus och receptaculum paleaceo setaceum,  Serra- 
tule slågte bibehöll han som följer: ”Calyx imbri- 
catus muticus; receptaculum paleaceum, pappus Se= 
taceus,” och förenade såsom gemensamma arter 
S. tinctoria och coronata L., Carduus lycopifolius 
Vill, och C. cerinthoides Willd., Cnicus centauro- 
ides L. och Centaurea Rhapontica L. 37). 

Et vv 

Egit Försök. 

Jag har varit långe derom villrådig, att så- 
som beståmdt slågtmårke ” antaga egenskapen af 
sqvame&e calycine, antingen med. uddar våpnade el- 
ler icke. Centaurer character, innefattande arter med 
sqvame&e cal. spinose, ciliate, lacere eller alldeles 
mutice, ger anledning att förkasta dylika kånne- 
tekn; deremot synas charactererne af de Aeste andre 

slågter i denna Classen yrka deras bibehållande. 
Scolymus har Calyx spinosus, Lactuca scariosus, 
Arctiuwm hamulosus, Stobea dentato-spinosus, Cynara 

carnosus, Elichrysum scariosus coloratus. Om nu 

detta betyder hos dem, hvarföre skulle man icke 
åfven hafva afseende på Calyx spinosus eller mus 
ticus hos den stora flocken af Cardui, Cirsia, Ser. 
ratule &c. 

Dernåst år noga att anmårka förhållandet åf 
pappus, om den år pilosus eller plumosus eller se- 
taceus.  Plumosus kallas den, om man med blotta 
eller obevåpnade Ögon kan se de fina håren gre- 

BE TR 

36) Flor. Franc. Vol. 4, på 1064 
37) Ibid. på 85. 
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niga eller dela sig +"). Om äter håren på pappus 
under synglaset visa fina sidohår, benämnes den 

scaber, han, må eljest vara äga eller setaceus, 
De mjukare håren kallas pili, de styfvare sete. 

Hvad veceptaculum angår, är detta setosum 
hos de fleste arter. Någre Fö rfattare (LINN. GART.) 
nåmna likvål palee multipartites, hvilka GERTNER 
tillågger i synnerhet Pteromia Camphorato, Hos 
flere Serratule och Steheline finner man samma 
skapnad af sete på recepiaculum, att de snart kun- 
na anses för paleze, emedan de åro bredare nedtill 
och der förenade, i följe hvaraf ett sådant rece- 
taculum kunde kallas paleaceo setaceum. 

I följe af det nu anförde, anser jag dessa ge- 
nera så kunna beståmmas: 

SERRATULA. 

Anthodium ovato-cylindricum, sqvamis muticis. 
Receptaculum setosum. Pappus setaceus. 

= Fruticase. 

Serratula arborea.  Stehelina arborea SCHREB. 
på. dec. TT. I. Cyanus arborescens altera Al- 
fan. exot. 32. 

Anm. Det som kallas appendicule antherarum, 
åro hos denne art något bredare filamenta; 
hos andre åro de långre, såsom man fin- 
ner dem hos S. salsa, multifiora och stecka- 
difolia M. BieB. Såsom slågtmårke bör 

 +>- det icke anvåndas. 

2. S. corymbosa.r Stehelina corymbosa THUNB. 
LINN. fill WILLD. 

") De som derföre kallat Stxhelina pappus zramosus, hafva 
brukat ett PTA talesätt. 



S. spinosa. Stehelina 'spinosa VaAHL, Chryso- 
coma mucronata FORSK. 

4. S. dubia.  Swehelina dubia L. å 
5. S. tniflora.  Pteronia uniflora. Porr. Encycl. 

SS. P. 733: 

x + Herbacea. 

ua - 

S. tinctoria. L. 
S. multiflora. L. 
S. Stechadifolia. MarscH. BIEB. 
S. Behen. Centaurea Behen L. 

Oo. S. Rhaponticum. Centaurea Rhapontica L. För 
bristen af fAores neutri i strålkanten och ca-” 
lyx inermis höter denna hit. Den förra 
har redan PORET 38) upptagit, den sed. 
nare, DECANDOLLE 39). 

11. S. patula. Conyza patula Ait. MILLER har 
riktigt kallat den Serratula. 

Dubie åro (efter min åsigt.) 
S. japonica THUNB., parviflora POIR, albida, bi- 

frons & pedunculata Decand. uti Pers. syn. 2. 
P- 391. 

Följande torde till andra genera kunna föras: 

Till Stehelina: Serratula alpina, amara, salicifolia 
L. discolor, angustifolia, setosa WILLD. , 
caspica PALL., salsa SPRENG., mollis CaAv. 
& acutifolia & lucida PoIiIreTII. 

Till Cirsiwm: Serratula ciliata Vahl. & M, Bieb. pyg- 
mea Jacgq., numidica, cernua &c. POIRETII, 

Till Carduus: Serratula qvinquefolia Marsch. Bieb, 
heterophylla Vill, & Decand., Pollichii Dec., 

centa= 

6. 

7. 
8 
9: 
I 

38) Encycl. meth. 5. p. 547. 
39) Fior. Franc, 4. 87- " 
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centauroides L., Cyanoides Gertn. Cyna- 
roides Dec. alata Poir. subacaulis Poir., 
arvensis L., Xeranthemoides Marsch. B 
mucronata & humilis Desfönt. 

Till Athanasia: Serratula indica Willd. 

STAHELINEA. 

Anthodium ovato-cyclindricum, imbricatum , sqva- 

mis muticis.  RBeceptaculum paleaceo-setaceum. 
Pappus plumosus. 

= Fyuticose. 

1. Siehelina Gnaphaloides L. 
2. St. fruticosa. Schreb. Nov. Act. Nat. C, Vol. 4. 

6. St. 
7. St. 

NOJ St. 
9. St. 

10. St. 
TT. St 
12. St. 

13. St; 
14; Ste 
15. St 

' 16. St. 
TSG 
SI SES. 

K. V. AA. Bandl. 1815. St. I, 7 

Pp. 142. Med uteslutande af Älpini Synon, 
Hans vext år luden och har folia linearia, 
acuta, men Sckreb. folia glabra, obtusa. 
Ilicifolia Smith. 

. camphorata.  Pteronia camphorata L. 

. sStricta  Pteronia stricta. Ätit. 

+ + Herbacee. 

alpina. Serratula alpina EL. Saussurea Dec. 
discolor : Serratula discolor Milld. 
Salicifolia: Serratula salicifolia L. 

Caspica: Serratula caspica Pall. 
salsa: Serratula salsa Spreug. & M. B. 
setosa: Serratula setosa Willd, 
åmara : Serratula amara LK. 
mollis : Serratula mollis Cav. 

angustifolia: Serratula angustifolia wW illd, 
lucida: Serratula lucida Poirs 

acutifolia: Serratula acutifolia Poir. 
uniflora: Cnicus uniflorus L. 
Carthamoides > Cnicus carthamoides Hilld. 

+ 
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Till andra genera torde följande föras: 

Till Cirsium: 'Steehelina Chamzxpeuce L. 
Till Serratula: Stehelina arborea Schr., dubia L. 

spinosa Vahl. & corymbosa Th. 
Till Chrysocoma: 'Stehelina hastata Vahl, & ims 

bricata Thumnb. 

KOSTAR GS DAG 

sÄnthodium ovatum, ventricosum, imbricatum , sqva- 
mis mucronatis spinosisve, Pappus plumosus, 
Receptaculwm setosum, | 

Cirsii namnet bör snarare behållas ån Cnicus; ty 
enligt hvad ofvanföre sagt år, hafva ADANSON, 

HALLER och ScoPoLni först beståmt slågtets bety- 
delse... Men namnet Cnicus, antagit af LINNÉ i an= 
nan mening , bar blifvit förut af SCHREBER och 
HOFFMAN och sednast af WiLLDENOW fördt till 
detta. 

Cirsii slågte kan åkas med följande arter: 
1. Cirsium serrulatum: Serratula ciliata Vahl. MM. 

Bieb. (sqvame calyc. mucronate & antho- 
"dium ventricosum.) i 

2. C. Chawmepencer Stehelina Chamepeuce L. den- 
na år Cardvus gnaphaloides Cyrill, Neapol. 

Zå Fäst: MMO. ; 
3. C. pygmaeum. Scop. Carn. ed. 2. ni g96. Serra« 

tula pygmea Jacg. austr. t. 440. Wäilld. 
sp. pl. 3. p. 1640.  Cnicus pygmeus Le. . 
Host. 

4. C. arvense.  Tournef. inst. 448. Scop. Carn-2. 
n. 1001. Lam. fl franc. 2. p. 26. Decand. 
fl. fr. 4. p. 119. Cirsium caule anguloso' 
Hall. helv. n. 171. -Cardvus arvensis Ta= | 
beru, ps 1079. ed. H. B. Curt. fl. Lond. 02, 
1. 57. Smith. f. brit. 2.p. 850. Cardåus 4 

EEE 

et 
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vulgatissimus viarum "Grip. TriTs. Cars 
duuz serpens levicaulis 7. Bcuh. H. 3. 59. 
Ceanothus Theophrasti F. Column. ecph. 
Int. 40: 

Ingen örtkännare för Linneri tid har ansett 
denne vext för samslågting med Serratula tinctoria. 
Det år ock svåst att såga, huru den kunde med 
det slågtet förenas, emedan så vål sqvame calyci- 
he spinulose, som pappus plumosus och calyx 
ventricosus visa tydelig åtskilnad. 

5. C. numidicum: Serratula 'numidica. — Poir. En- 
cycl. 6. p. 555. 

(CA RID U Sa 

Anthodium ovatum ventricosum imbricatum, sqva- 
mis mucronatis s. spinosis.  Receptaculum se- 

tosum, Pappus setaceus, scaber. 

Från Serratule slågte böra hitföras: 

Carduus alatus. - Serratula alata Poir. Enc. 6. 
553. Willd. suppl. enum. 56. 

2.,C. Cyanoides. L. Serratula. Cyanoides Gertn. 
3. C. Porlichii. Serratula Pollichii Decand. Cat. 

hort. monsp. 145. Carduus mollis Poll. 
Palat. n. 7609. C. cyanoides. Spreng. fl. Hall. 
PrRRgrif. II: 

Decandolles anmärkning år ganska riktig, att 
den vext som finnes i Pfaltz och nåra Halle, 3 at- 
skild från den Siberiska.  Chicus cyanoides, sådan 
j2g åger den från Siberien, har de först uppkom- 
Hände bladen lansett = lika och nåstan helbråddade, 
och alla mycket ludna. C. Pollichu åter, åger alla 
bladen jemnsmala och till bålften pinntaggade, of- 
vanpå bara och inunder hvitludna, sqvame caly- 

Cine sqvarrose subinermes. På C. Cvanoides åra 
de rigide, pungentes. C, mollis austriacus skulle 
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vara den samma, om ej folia derå vore litet de- 
currentia. 
a. C. humilis: Serratula humilis Desfont. Atl. 2 

p. 244 t. 220. 
5. C. mucronatus. Serratula mucronata Desf. Av. 

p. 243. t. 219. 

6, C. mollis L. Serratula subacaulis Poiret. 
7. C. Centauroides. Serratula Centauroides L.— MB. 
8. C. radiatus. Kitaib. Serratula heterophylla Vill. 

Serratula radiata Dec. 
9. C. Lycopifolius Vill. Serratula heterophylla Dec. 

N:o 7 och 8 förenas af MARSCH. VON BiIE-= | 
BERSTEIN i Fl; TauriCaucas.rarop: a04. 0 
hvilket vid Jemförelsen med LiInnzI speci- 
fica character af Serratula Centauroides sy- 
nes sannolikt. Vid undersökningen af Si- 
beriska specimina af den sistnåmde, och öf- 
verenståmmande med Gmel. Fl. sib. 2.1. 17, 
har jag likvål funnit mycken olikhet. Car- 
daus Centauroides har rotbladen lansetlika, 
hela eller lyrformiga, de på stjelken åro 
piontaggade, å ömse sidor slåta, tandade; 
de inre sqvame calycine scariose , men ej 
förlångde. Dessutom år Öörtstjelken trind, 
slåt och enblommig. C. radiatus åter åger 
alla bladen pinntaggade och pennedelte, med 
jemnsmala belbråddade flikar, den yttersta 
eggformig och tandad; Öörtstjelken kantig 
stråf, och flerblommig, samt de inre sqva- 
me FälyRne långre utdragne och fårgade, — 
Cardwus Lycopifolius ' år mycket lik med C. 
Centauroides, och har inunder hvitgrå blad. 

LO. C. Cerinthoides  Wäilld. Serratula - nudicaulis 
Decand. F1. fr. 4. p. 86. 

z1. C. Cynaroides.  Serratula Cynaroides Decand: 
fl. fr. 4. Pp. 87. Serratula Cynarifolia Poir. 
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Enc. 6. p. 561. Cnicus Centauroides Linn: 
Willd. Lapeyr. fl. pyr. p. 496. 

12. C. Xeranthemoides.  Serratula Xeranhthemoides 

MB. Fl Taur. Cauc. 2. p, 265. Centaurea 
radiata Willd. sp. pl. 3. p. 2325. Xeranthe- 
mum erucifolium. Lina. sp. pl. ed. 2. p. 1021. 

Som ofvanföre några arter af Ptreronia blivit 
förde till Serratula och Stehelina, vill jag åfven 
till slut upprepa de Öfrige arterne, hvaraf Sex, som 
jag kånner, höra till Chrysocoma; neml. Pieronia 

 cephalotes L. Fil. P. minuta, glomerata, membrana- 
cea, aspera Thunb. (chrysocomifolia Poir.) & cras.- 
sifolia Poir. Pteronia cinerea Th. äv en Vernonia 
och Pt. caroliniana Walt. en Liatris. 

Den character som GARTNER gifvit på det- 
ta slågte, passar endast till Pt. oppositifolia. De 
arter som icke hår anföras, böra noggrannare un- 
dersökas. 



ANMÄRKNINGAR ; 
Om Fucus Thunbergii och 
Beskrifning af en ny dermed 

nårslågtad art; 

af 

GORA AGARDH 
Bot: Prof, vid K. Acad. i Lund, 

d. 22 Febr, 1815: 

> EN det gamla uttrycket ”projecta vilior alga” +) 
numera saknar hos Botanisterne all tillämpning, 
och man börjat fåsta sin uppmårksamhet likaså myc- 
ket på vattnens vegetabiliska invånare, som förut 
på det torra landets, torde det tillåtas mig, att fram- 
ställa några anmårkningar öfver tvenne interess 
santa ”Tångarter ifrån Chinesiska och Japanska 
hafven. 

Den ena af dessa, Fucus Thunbergii, upptåck-" 
tes af Herr Professorn och Riddaren THUNBERG 
under dess för Botaniska vetenskapen så vigtiga 
resa til Japan. Den kallades af Hr Professor MER- 
TENS efter dess uppfinnare , och beskrefs först af. 7” 
Hr- Doctor RoTH uti tredje fascikeln af dess Ca- 
talecta Botanica, samt sedermera af Herr DA WsoNn 

"3 Virgilii Ecl. VIIL v. 42. 
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TURNER uti dess pråktiga Historia Fucovwm. Al 
vidare beskrifning deraf kunde således synas Ofver- 
flådig, men då”den år en ibland de sållsyntare 
FA sd troligen icke åges af många Botanici, 
torde granskningen af de på några få hånder för- 

' delda specimina icke vara så onödig, emedan der-« 
igenom artens historia måste blifva så mycket mes 
ra fullståndig: Dessutom åro icke RortHS och 
Turners beskrifningar fullkomligen sins emellan 
Öfverensståmmande, -utan flera skiljaktigheter' blifz 
va för granskaren synbara, som tillråckligen bevisa 
att denna artens historia ånnu behöfver några til. 
lågg. Då för öfrigt upptåckten af en ny var alle 
tid gör en revision af de nårslågtade arterne nöådvån- 
dig, kan jag deraf få draga en ny anledning till 
fralermandet af efterföljande beskrifning och an- 
märkningar öfver Fucus Tlumnbergit, håmtade ifrån 
ett fullståndigt- FRE som jag åger däraf. 

I FuUucuUs TrUNBERSL 

Fucus caule filiformi ramoso, vamis undique obses- 
sis vesiculis ovalibus acuminatis. 

Fucus Thunbergii Mert. Rota Cat. III p. 104 t. 3. 
MÖORN: ElistHoc, Vok. Il pi 158,6 133: 

Habitat in maribus JOAR et Chinam Sc 
at BUSS | 

Frous longissima, ramosa. 

Caulis filiformis, subequalis, crassitie pennam Cco-= 
lumbinam parum suvperans, teres, aphyllus; 

et vesiculis destitutus, ramosus. 

Rami simplices, varie longitudinis, biunciales — 
'sesquipedales, vesiculis numerosis et foliis pau- 
Cis vestiti, S 

Folia brevissima, 2-3lineas longa, Zlineze lata: 
linearia, crassiuscula. 
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Vesiculea brevissime petiolate (petiolo vix lineam 
longo), ovate, subcoriacer, acuminate, num- 
quam folio terminata. 

Fructificatio »« « -. . » 3 corpuscula nigra in foliis 
inclusa; an initium fructus ? 

Substantia coriaceo-cartilaginea, satis tenax. 
Color madefacte fuscus, vel vulgaris Fucinus (ut 

fere in Fuco crispo); exsiccate fusco-nigres 
SCens, 

Stjelkens långd utsåttes af RoTH att vara en 
fot: Att dömma af mitt specimen måste den vara 
vida långre. Blott en nedre gren deraf öfverstiger 
denna långd, och stjelken afsmalnar så långsamt, att 
den snarare tyckes kunna hinna en långd af flera 
fot. — Rortn antager åfven att den understundom 
år utan grenar, men så vål af beskrifningen som 
afbildningen synes, att han hår haft för ögonen 
icke ett fullståndigt exemplar, men blott en gren 
deraf. 

Blad nåmnas icke af RotH, och af TURNER 
endast såsom befintliga vid stelkens basis. De 
åro vål icke så ymniga som på nedanstående art, 
men de finnas likvål strödda ibland blåsorne, Möj- 
ligtvis utvexa de sedan och förvandla sig i frukt- 
receptakler. 

Frön anses af ROTH innehållas uti Blåsorne, 
hvilka skulle vara försedda med hvita porer, hvar- 
utur fröen utslåppas. Jag har ej blifvit varse på 
blåsorne något som kunnat antagas för frukt, och 
TURNER, som sjelf erhållit exemplar ifrån MERTENS 
nekar uttryckligen riktigheten af denne RortuHs 
observation, samt förmodar att han blifvit bedra- 
gen af små parasitiska kroppar. Denna förmodan 
bestyrkes deraf, att jag finner en mångdsaf hvita 
punkter öfverströdde ej blott på blåsorne utan åf- 

Få 
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ven på bladen: Dessa hvita punkter kunna med 
en fin knoif lått skiljas ifrån vexten, och synas 
under microscopet såsom cirkelrunda kroppar, hvars 
medelpunkt år genombärrad, hvarifrån till periphe- 
rien gå en mångd råtliniga radier, sammansatta af 

3 parallela linier.. Se Tab. fi d. Att dessa icke 
åro frögömmen, utan fråramande kroppar år lått 
att finna. — Snarare torde frukten finnas inneslur 

ten uti bladen. Jag har nemligen funnit uti dem 
inneslutne strödda svarta punkter till utseende lik- 

nande frukten af Fucus crispus, isin förste början. 
Jag förmodar att dessa åfven kunde vara början 
till frukt. 

Roru urskiljer tvenne varieteteraf Fucus Thun- 
bergii: en enkel och en grenig. Den förra år blott 
en gren deraf, och den sednare hör antingen icke 

till detta species, eller år det blott ett sådant till- 
stånd deraf, då det har få blåsor, men ymniga 
blad. 

TOR UC US SWARTZ IT 

FUucuUS caule filiformi vamoso, ramis undique obses- 
sis foliis linearibus vesiculisque lanceolatis folia- 
ce0 - rostratis. 

Habitat in Archipelago Japonico. Tilesius. 
Frons longissima, ramosa. 
Caulis filiformis, parum attenuatus, crassitie penne 

columbine, teretiusculus, infra aphyllus et vesi- 
-culis destitutus (versus apicem ob-ramulos ibi 
aggregatos foliosus et vesiculis vestitus), ramosus, 

Rami varie longitudinis, superiores sensim-minores , 
tandem formam ramulorum induentes, iterum 
ramosi. 

Ramuli breves, e foliis et vesiculis fasciculatis consti- 
tutl, ramos dense obvelantes. 

Folia semuncialia, 1. parum ultra, 3 line&e lata, li 
nearia acuta , Free re perenn conferta. 
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Vesicule breviter petiolate (petiolo lineam vel duas 
lineas longo), lanceolate, submembranacezr,, 
rostrate, rostro foliis simili eaque longitudine 
equante, foliis intermixtae. d 

Fructificatio . . . . . 
Substantia madefacte caulis satis tenax, foliorum et 

vesicularum submembranacea, siccate fragilis. 
Color madefacte fuscescens in olivaceum vergens, 

siccaleé nigro-cinerascens. 

Differt F. Swartzii a F. Thunbergii: 

1:0 Substantia madefacte subherbacea et tenuiore, 
exsiccate fragiliore. 

2:0 Colore. 

3:0 Vesicalis lanceolatis, longius pedicellatis, fo- 
liaceo-rostratis. 

4:0 Foliis confertis, membranaceis, duplo Jongi- 
oribus. 

frem rr RE 

Stjelken år troligen mycket lång. Ett af de, 
specimina jag åger år af mera ån 3 fots långd. 

Bladen och Blåsorne utgå om hvarandra utan 
ordning, och det tyckes som blåsorne ej voro an- 
nat ån ett sårskilt tillstånd af bladen. På en del 
specimina åro bladen mera hopade, och blåsorne 
fårre, på andra tvertom. 

Frukten år ånnu okånd, men troligen lik den 
föregåendes. 

Dessa tvenne ofvanbeskrefne arter åro i sitt 
slågte lika så utmårkte, som bland Naturforskare 
de tvenne Botanici, hvars namn de båra. — Inga 
andra arter komma dem betydligen nåra, eller kun- 
na med dem jemföras. De likvål, hvilka de uti | [ 

| 
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Systemet tills bida komma att stå närmast, åro 
F. Lycopodioides , F. Larix, foccosus &c. 

Figurerna föreställa 

TAB, Fig. a. den öfre delen af Fucus Swartzii, 
Fig. b. en liten gren, sittande på det stållet 

af stjelken som utmäårkes: med c., nå- 
ot förstorad. 

Fig. d. en af de fråmmande punktlika krops= 
par som - finnas på Fucus FINS 
ganska mycket förstorad. 



SVAMPAR 

saknade i Fl. Sv. L., funne i 
Sverige, och anteknade 

al 

OLOF SVAR TZ. 

d. 12 Jan: 1814. 

Fortsåttning. ”) 

Sjunde Stycket. 

GASTEROMY CI. 

D a. Vextalster utan stam eller blad, inuti upp- 
fyllde med fröknoppar, och utanpå omgifne med en 
egen hinna, skal eller Hylle. (Peridium). De kun- 
na således anses såsom hel och hållne ett gemen- 
samt frögönmune (pericarpium sem. repletum 1. spo- 
rangium) och skilja sig ifrån Svampar (fungi), 
egentligen så kallade, att icke hafva på sått som 
desse, sine frön (sporidia)i sårskilta i ytan befint- 
lige, fastån icke utan för våpnadt öga mårkbara 
gömmen (Thece) belågne. PERSOON kallade dem 
Angiocarpi eller tillslutne frögåmmen; men som 
han med desse åfyen förenat ett antal andre, hvil- 
ka ehuru nåra beslågtade, likvål synas utgöra en 
egen naturlig afdelning, t. e. Spherie &c., så tor- 

de den af WILLDENOW föreslagne och nu bruka- 
de benåmning (Gasteromyci) åga företrådet. De 

+) Se K. V, Acad. Handl, 1812. s. 56. följ. 
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flitiga undersökningar som man i sednare dd ans 
våndt på desse slags vexter, hafva visat hvilken 
mångd af dem finnes, och ett fortsatt forrskande 
blir alldrig utan vinst af nya upptåckter, Norden 
hyser utan tvifvel nog föremål af denna natur. 
Flora Danica har redan intygat det, och så vål 
andras +) som mitt egit bemödande har, äfven, ök 
vertygat mig derom, att fastån mångden af Sven- 
ska hittills kånda Gasteromyci ej kan jemföras med 
det af Fungi, hvaraf i de föregående Sex Stycken 
så många recruter blifvit lemnade åt vår Flora, 
så förtjena dock de af denna afdelning att i deras 
ordning anmärkas. 

Gasteromyci gemumni. 
A. med enkelt (ej sammansatt) Frögömme. 

SPUMARIA. 

Utan någon viss form. Hyllet (Peridium) ens 
kelt! omsider försvinnande (fatiscens). Frön (spor 
ridia) hoptals samlade innom Hyllets rynkor (plicce). 

S. Micilago, stor och hvit; Hyllets rynkor innans- 
till grenige som horn, blåsvarta.  Fråstoftet 
svart. Pers. syn. p. 163. Disp. Metb. 8. 
(IRRE T. 

Reticularia saba. Bull. champ. p.92 t. 126. 
Finnes höstetiden, utbredd öfver gamla blad eller 

omgifvande äfallac qvistar. 
S. Physaroides, liknar ena skorpa sammansatt af 

mycket va runda eller aflånga hyllen, utan- 

på hvita mjöliga, inuti svarta och mjuka. Pers. 
SyD. Pp. 163. 

+Y Härvid bör j jag icke förbigå att nämna Bot. Docens vid K. 
Academien i Lund Hr. Mag. E. Fries, som Svenska Flo- 
sa har redan att tacka för "många sköna upptäckter , sår- 
deles i Mycologien , hvilka förmodeligen blifva snart all- 
mäånnare kände. 
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Reticularia spheroidalis. Bull. Ch. t: 446. f. 2. 
På nedfallne grenar åfven som på bara jorden, 

om hösten; men sållsam. 
S. didermoides , nåstan lik den förra, men hyllena 
> sitta på små skaft och åro blågrå, med slåt 

hvit yta, som affaller. Pers. syn. XXX. 

Funnen i Östergåthland af Prof. o. R. Acharius 
på multnade blad och qvistar. 

Anm. De bågge sista arterne åro förslagsvis hitför-" 
de; de torde likvål utgöra ett sårskildt slågte. 

STRONGYLIUM Ditmar. 

Utbredd, måst rund form; Hyllet ett tunnt, 
skört skal åf finludden sammansåttning; innom 
hvilken fröstoftet, förenat i små trinda kroppar 
ligger mellan busklikt greniga hår, fåstade i bott- 
nen af hyllet: 
S. atrum, helt svart. ÅAlbertini & Schweinitz Con- 

spect.. fung!1p:163)' Fabi3il vg 
Detta svampslågte, med hvilket Trichoderma 

fuliginoides Pers. syn. p. 291. år antingen sam- 
slågting, eller ock samma art eller dess afart, har 
mycken likhet med det nåstföljande (ZEthalium); 
men år ehuru mjuk, ej flytande (fluxilis), icke el- 
ler inuti cellulår. De greniga håren som uppstiga 
mellan fråmassans korn visa ock dess åtskillnad. 

Man finner den i synnerhet efter våtvåder 
på döda afbarkade Trådstammar. 

JZETHALIUM Link. (Fuligo Pers.y. 
Utan viss beståmd form. Hyllet dubbelt; det 

yttre finluddigt (foccosum), det inre cellulårt ; beg- 
ge småningom försvinnande. Fröstoftet böptals sit- 
tande, men massorne med hinnor åtskilde. 

Non. [ början år den som en lös, saftig massa, 

4 
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Ae, rufwm, upphögd, rund efler aflång, rödbrun; 
det yttre hyllet mörkare; — fråstoftet svart, 

Pers. syn. p. 159. 
Mucor septicus. FI. dan. 778: 
Finnes om vår och höst på trådstammar och 
stubbar, 5 — 2 tum bred. — 

Åe. violaceum, utbredd, fiolet; yttre hyllet tunnt 
och gulaktigt; når detta bortfaller, synes he- 

"Ja massan lifligt purpurfårgad, men inuti 
svart. Pers. syn. p. 160. | 
I barrskogar på trådstubbar om höstens. 

Åe. vaporariorum , i början trådig, omsider utsvåld, 
oformlig, hopsatt af cellulåra fibrer, gulbrun. 
Pers. ”syn. p. 161. 

Mucor septicus Linn.? 

Förekommer 1 drifhusen, på barken som der 
brukas.  Upplöses slutligen hel "och hällen: 
till ett mörkt stoft. 

Ae. flavum, merendels rund, stundom utbredd, gul, 
med cellulår, trådig yta: = Pers. syn. p. 161. 
-Sowerb. E. fung. t. 318. f. 2. 

Reticularia lutea. Bull, Ch. t. 380. 

På löf och gamla nedfallna avistar, måssar 
m. m. lik en utspridd eggegula och lös, 
fastån bestående af tydeliga fibrer. 

TEIY C OG ALLAS 

Formen klotrund, (stundom oformlig.) Huyllet en= 
« kelt, hihnaktigt, omsider bristande eller om- 

kringskurit. Fröstoftet år med några glesa hår 
blandadt. 

Anm. Då dess arter först framkomma, fihnas de 
som den förres i löst, blött tillstånd. 
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L. argentea, halfklotrund och slåt, af silvergrå 
fårg på ytan; fröstoftet ljusbrunt. Pers. syn. 
P. 157,7). | 
Reticularia Lycoperdon var. 1. Bull, ch. t. 476. 

oj FU Mo då 

Mucor Lycogalus Bolt. fung, t. 133. f. 2. » 
Om hösten på gamla trådstubbar men sållsam. 

L. incarnata, flerformig, rund eller i krökta linier, 
stundom sammanflytande, rödblå, glånsande; 
fröstoftet i början ljust, sedan rödare, 

Licea incarnata. Alb. & Schw. Consp. fung. p. 
; foj: NN DN SR 

Troligen föres denna med mer skål till Lyco- 
gale, för det fina ludd som framskjuter bland 
fröstoftet, då hyllet, som år mycket bråckligt, 
ojemt Öppnar sig. Den liknar något Lyco- 
ala contortum Ditmar, men som år först ro- 

senröd, blir sedan umbrabrun med gult frö- 
stoft. 

LEeEocARPUS JILmR. 

Formen rund eller nåstan påronlik med fot. Fyl- 
fet enkelt, ett tunnt, skört skal, glatt på ytan 

. och omsider bristande. HFröstoftet hoptals sit- 
tande mellan ludd, fåstadt i bottnen, 

L. vernicosus , vexeri flock, egglik, glånsande gul- 
brun eller röd; foten kort och hvit. 
Diderma vernicosum Pers. syn. p. 165. 
Lycoperdon fragile Dicks. crypt. 1. 25.t. 3. f. 5. 
Trichia lutea Trentep. Roth. Cat. 1. p. 230. 

Frö- 

" "V Till detta slågte hör också Lycoperdon epidendrum Linn. 
och kallas d 

Lycogala miniata , vexer i flock, klotrund, först röd men 
ee sedan, och hyser ett rosenrådt stoft. Pers syn. 
FE 
cr fragiformis Scheff: t. 193. 
Afart häraf torde vara Lycoperdon piliforme Jacg. 
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Fröstoftet år svart, hvilket utfallande, lemnar 
det brustna hyllet som ett tomt skal. [ 

Förekommer på små qvistar och mossar, om 
höstens. 

I LIC AV Peps 

Formen merendels rund. Hyllet ett enkelt, tunnt 
skal, som innesluter fröstoftet, ensamt, utan 
inblandadt ludd eller trådar. 

L. strobilina, flere tillsammans sittande, med he- 

mispheriska rödbruna hyllen och gulaktigt 
fröstoft. — Älbert. & Schw. Consp. f. p. 109, 
ALERT AME 

Vexer hoptals, fastån mindre allmånt, på rutt- 
nande fjäll af grankottar, liksom intryckt på 
deras yta. Hyllets skal år mindre skört: mo- 
get brister det midtpå, transverselt, eller ofvanpå, 
ån i en råt linea, ån ojemt. Med åldern blir det 
måst svart. Fröåstoftet år ock mer och mindre gult. 

TUBULINA Pers, 

Formen pipig. Flere Hyllen sittande sammanvexte 
på en gemensam mermbran; de brista slutli- 
gen och lemna fröstoftet bart, utan ludd. 

T. fragiformis, hopgyttrad, klotlik; dess pipige 
hyllen upptill åtskillde; i början röd, sedan 
rostbrun. : Pers. syn. p. 198. | 

Tubulifera arachnoidea Jacg. mise, I. 144.t. 15. 
Tubulifera Cremor. Flor. dan. t. 659.f. 1. 

Stemonitis ferruginosa. Butsch. EL. t. 175. 

I början ganska mjuk; omogen lifligt röd som 
ett smultron, sedan blekare och mörk. Vexer på 
trådstubbar efter flere dagars regn. 

Anm. JILink förenar detta slågte med det föregåen. 
de, och kanske med råtta, 

K. V. 4; Handl. 1815. St. I 2 
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DIiDERMA,. Pers, 

Hyllet klotrundt, med eller utan fot; dubbelt: det 
yttre skört, det inre tunnare, genomskinligt. 
Ett klotrundt fröfäste sitter midti, hvarå frö- 
stoftet med något inblandadt ludd finnes, 

D. giobosum, merendels vidsittande, (utan fot) klot- 
lik; yttre hyllet slått och. hvitt , det inre grå- - 
aktigt; fråfåstet hvitt, och fröstoftet sotsvart. 
Pers. syn. p. 167. disp. meth. p. g. T. 4. f. 4, 5. 
Sturm deutsche fl. 3. Abth. p. 11. t. 6. 

Förekommer i Sept. och Octob. på nedfallne 
torra blad och qvistar, 1 skuggan. 

Amn. År stundom liksom på en kort fot upplyftad. 

PEYSARUM, Pers. 

Klotrund, hos några formen oordentlig.  Hyllet en- 
kelt, hinnaktigt, mjöligt, spricker och sön- 
derfaller fjällvis.  Fröluddet anvuxit vid ba- 
sen inuti midt ibland Fröstoftet. 

P. cinereum, klotrund, utan fot och grå, inuti med 
nåtlikt förenade hvita trådar. Pers. syn. p. 170. 

Trichia cerulea Roth. Cat. 1. p. 229. 
Lycoperden cinereum. Batsch. El. t. 29. f. 169, a-d. 
Fröstoftet groft och svart. 
Vexer om hösten på murkna trådstubbar. 

Ph. bivalve, hyllen utan fot, flere tillhopa,. hvar= 
dera af liksom tvenne parallela hvitgrå Ila. 
meller med vägiga kanter. — Pers. syn. 169. 
MUJBS: UälyC. fe Om Te Aöj ke le 
Reticularia inuosa Bull./41. CR ARON. 
Soiverb. f. t. 

Vexer om hösten, på torra blad och gvistar i 
i skuggan. 

P, farinaceum, klotrund med fot; hyllets yta be- 
tåckt med ett fint blå-grått ludd eller mjöl; 
fröstoftet svart. Pers. syn. p. 174. 
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Didymium farinaceum. Schrad. N. gen. p. 26. 

MU JENSEN 6: 
Vexer i barrskog, på nedfallne qvistar eller på 

måssorne. Funnen af Doct, B. M. Hall, 

Ä RIIG HI As 

Formen helrund, hos somlige oordentlig.  Hyllet 
'- enkelt, hinnaktigt, ojemt bristande. Frölud: 

det anvuxit vid basen innantill: och utvidgar 
sig spånstigt. Frön strödde på och mellan 
trädarne. 

'T. Botrytis, sitter i knippe, påronformig, rödbrun, 
på lång fot, flere hopvuxne. Pers. syn. p. 176. 

Trichia pyriformis. Hoffm. Veg. Cr. 2. p. 1. t.f. 1. 
Foten år långre ån hyllena, hvarigenom den 

skiljes från den följande. i 
På ruttna trådstubbar om hösten. 

T. rubiformis, i knippe, påronrformig , glånsande, 
stålblå, på kort fot, flere sammanvåxte. 
Pers. syn. 176. disp. fung. Slät. ske 

Stemonitis fasciculata.  Gmel. Lycoperdon ve- 
sSpantom. V Batsck. EI ft) 501 fr720 Esfa- 
vaceum <Schrank. 

Tråffas på lika stållen och tid som den förra. 

T. fallax, enkel med fot, klotrund, påronformig, 
i början helt råd, sedan blekare; hyllet ryn- 
kadt nedåt foten. Pers. syn. p. 177. Myc. 1, 
EIS NA 25. 

Clathrus. Schmid, analys, t. 33. fi 1.-18. 
Mucor miniatus. Yacg. austr. t. 299. 
Ort och tid som de föregående. 

T. migripes, 1 fock, hyllet påronformigt, gulak- 
tigt, på kort, mörk fot. Pers, syn. p. 178. 

Spherocarpus pyriformis. Bull. 1. c. t 417. f. 2. 
Sowerb. t. 400. f. 6. 
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Hyllets form år något förånderlig. Den mörka 
fastån korrta foten röjer arten. Når fråstoftet 
utfallit blifva de toma skinande peridia qvar. 

Förekommer på gammalt tråd sent på året. 
T, ovata, i flock, hyllet påronformigt, utan fot, 

brungul. Pers. syn. 180. Obs. myc. I. 61. 
Pp. gi 

Clathrus turbinatus Huds. Bolt. f. t. 48: TA, 
Trichia turbinata Withering. T. pyriformis Villars. 
Lycoperdon luteum. Relhan. L. epiphyllum. 

Lightfoot. 
Hyllets form och fårg, samt brist på fot år ett 

godt kånnemårke på denna som tråffas med 
de förra. 

T. olivacea åtskild, nåstan helrund, gröngul, med 
blekgult fröludd. Pers. syn. p. 180. 

Sållsammare ån den föregående, som den nåstan 
liknar. 

'T. nitens, i flock, helrund, utan fot, glånsande 
gul eller canelbrun. Pers. Syn. p. 180. 

Stemonitis favoginea Gmel. 
Lycoperdon favogineum. Batsch. El. 1. f. 173. 
Då hyllena brista, får vexten likhet af en liten 

bikaka. 
Vexer på barrtråds stubbar, höstetiden. 

STEMONITISs. 

Formen cylindrisk eller klotrund med fot som upp- 
stiger innom frögömmet. Hyllet hinnaktigt, för- 
svinnande. Fröluddet nåtlikt, fåstadt vid nåmde 
del af foten. 

S. typhina, spridd vexande; fröluddet cylindriskt , 
trubbigt något böjt. Pers. Syi. pp. 187 

Trichia typhoides Bull, champ. 118.t. 477.4. 2. 
Embolus pertusus. Batsch. El. 1. t. 30, f. 176. 
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Någon del af hyllet qvarblifver nedtill. 
Vexer på gamla trådstubbar, vår och höst ”"). 

( ÅRCYRIA. 

= Formen nåstan cylindrisk.  Hyllet försvinner till 
hålften och lemnar den skål-lika basen qvar, 
hvarpå fröluddet sitter fåstadt med frön ders 
uti strödde, klotrunda. 

A. flava, i flock, hyllet cylindriskt utan föt, blek- 
gult, med mycket långt, åt sidan böjt frö- 
ludd. Pers. syn. p. 184. 

Trichia mutans. Bull. champ. t. 512. f. 3. Sowerb. 
f. t. 260. 

Stemonitis amcoena. Roth. Cat. 1. p, 222. 
Spåd år den hel hvit. Fröluddets långd utmår- 

ker den. 
På multnande trådstubbar. 

A. incarnata, i flock, hyllet mest rundt med fot, 
köttfårgadt; fröluddet snart bortfallande. Pers. 
syn. p. 185. Obs. myc. I. t. 5. f. 4-5. 

Stemonitis incarnata Gel. 

Foten olika lång. Når luddet bortgår likna 
skålarne små Perizee. 

På torrkade trådstubbar, i synnerhet af ek +"). 

vw 

x) Till detta slågte måste Clathrus nudus Linn. också räknas: 
Stemonitis fasciculata, i i knippe vexande, froluddet rakt af- 

"smalnande i ars mörkbrunt, Pers. syn. 187. 
Clathrus nudus Bolt. f. t. 93. f. 1. Sowerb, f. t. 50. 
Trichia axifera. Bull. t. 477. f. 1. 
Embolus lacteus. Hoffm. crypi. 2. t. 2. vexten i sin bör- 

jan, då den år hvit; blir omsider canelbrun el, alldeles svart- 
Större än den förra , som kanske år Mucor Embolus Lian: 

>4£) Till Arcyrie hör Clathrus denudatus Linn- nemi. 
Åreyria punicea, i flock , hyllet klatrundt med fot; iud- 

det eggformigt, fröna cinnober-fårgade. Pers. Syn. på 1300 
Syn. Clathrus desudatus L. facg. misc. 1. t. 6. 
Trichia cinnabarina. Bull. 1. c. t. 502. f. 1. i. cc 
Träffas der den förra finnes om semmaren och höstens 
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CO 8 TBRARITA: 

Formen klotrund. Hyllet blir ofta till hålfren qvar- 
sittande eller bortfaller aldeles. — Fröluddet 
löst, nåtlikt som ett galler omkring fröna in- 
nantill. 

C. cernua, mörkröd, med lång fot; hyllet bortgår, 
och lemnar fröluddet bart, lutande på den 
krökte foten. Pers. syn. p. 190. 

Dictydium cancellatum. Schrad. n. g p. 11: 
SE SN VR 

Mucor cancellatus Batsch. El. 2. t. 42. f. 232. 
På ruttit tråd om hösten. Funnen af Hr Baron 

F. Wrangel. 

CRATERIUM Trentep. Link. 

Formen aflång. Hyllet bågarelikt (med låck söm 
affaller) inuti cellulårt jemte fröludd hvari- 
bland fröna åro spridda. 

C. leucocephahwn, i flock, hyllet gråaktigt med råd- 
lett fot, och hvitt fröludd. Arcyria leucoce- 
phala Pers. syn. p. 183. Hoffm. fl. germ. 2. 
FN OR: SA då 

Trichia cinerea. Roth. Cat. 1. p. 227. 
Skilld genom formen och utmårkta locket från 

Arcyrie. 
På affallne 15f och torra qvistar om hösten. 

SI LD BOM, 

Formen klotrund ; en på zt4t fot sittande vesiculår och 
geléaktig, upplöslig massa , med inblandade frön. 

S. rigidum, i flock, med styf, tjock, varaktig el 
qvarsittande, svart fot; knappen rund, först 
hvit sedan gråaktig. Pers. syn. p. 980. Ust. 
"a TE BEG MN LT lea NN BE | 

På ruttna stubbar och gamla tallbarr, icke såll- 
sam om våren, 
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S. piliforme, i flock med syllik svart fot, som qvar« 
sitter, men knappen försvinner. Pers. syn. 681. 
Toge Fung. Mekl. 1. T. 2. f. 19. 

Synes nåstan endast för våpnadt öga, på lika 
ställen och tid som den förra, men kan ock 
tråffas om vintren. 

S. kirsutum, spridd, varaktig, med blekgul fot, 
betåkt med styfva hår. Pers. syn. p. 600. 
Hoffm. Deutschl. F1. Cr. t. 10. fi 2. 

Vexer på multnande trådstammar. — Den år 
störst och utmårktast i hela 'slågtet, sårdeles 
för den håriga foten, 

M UuCOR. 

Formen klotlik. Hyllet hinnaktigt, hopfallande eller 
upplösligt, sittande på enkel eller grenig, pi- 
pig och ned mellanskiften försedd fot. 

M. favidus, grenig, med först gula och sedan blå- 
grå hyllen och hvita frön. Pers. syn: p. 199. 
Obs. myc. I. 95. t. 6. f. s. 

På ruttnande svampar om hösten, hvilka deraf 
betåckas. 

M. caninus, liknar ett hvitt dun, med små gulak- 
tiga hyllen på mycket lång, slankig fot: Pers. 
Syn. p. 201. Obs. myc. 1. o060.t. 6. £:3-4. 

Hydrophora stercorea Tode. 
Ses i stor mångd under regnaktig årstid på mu- 

scerda canina. 
Anm. Under samma slågte hör också Mucor Mu- 

cedo. Linn. Pers. syn. p. 201. 

E UROTIUM. Link. 

Formen klotrund utan fot. Hyllena sitta oförån- 
drade på luddig botten, hinnaktige. 

EE. herbariorum ; luddet gulbrunt. 
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Mucor herbariorum. Pers. syn. p. 202. Moni- 
lia nidulans. Roth. Fl. germ. 1. 559. 

Förekommer på torkade vexter, liggande på fuk- 
tigt ställe, åfven på sådane som under tork- 
ningen icke Ömsas. 

ÖNYGENA. 

Formen klotlik, försedd med fot. Hyllet enkelt 
af vesiculår, finluddig och torr sammansåttning, 
men som åndtl. brister.  Fröstoftet hopgyt- 
tradt, utan fröludd. 

O. equina, vexer flere tillhopa; hyllet år hvitgult, 
ån slått, ån skrynkigt och myjöligt på ytan, 
foten tjock och några linier lång. Bord syn. 
a0A. Obs. myc. 2. it Ebla. 
HÖ HEVER im, Op: 2794 1: IA ESS sr 

Lycoperdon eqvinum. Iilld. F1. Berol. 412. f. 20. 
Förekommer i skogar, på der spridde, gamla 

håsthofvar. Skall ock vara funnen på bo- 
skapshorn. 

IT VAL O'SIT OMA. PöRr 

Formen klotlik ed fot. Hyllet enkelt, hinnaktigt, 
inuti finluddigt, åpnande sig upptill med all- 
deles rund mynning. Fröna sitta inblandade i 
luddet. ')y | 

T. brumale, med slåt fot. Pers. syn. p. 139. 
Lycoperdon pedunculatum Linn. Bull. Ch.t. 471. 
eo Batsch. öl: Vi frOT 

Tråffas sent på hösten på torftak , murar m. m. 

LYCOPERDON. 

Formen klotrund, ofta- förlångd i fot.  Hyllet en- 
kelt, hinnaktigt, vårtfullt eller fintaggit, in- 

2) Detina år vål i i. Sv. upptagen, men mäste till skillnad 
från Lycoperdon hår anföras, 
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uti luddigt; ofvantill utan ordning sprickande. 
Frön tått inblandade med fröluddet "): 

JG gigantewum , mycket stor, klotrund, nästan utan 

fot, hvi:gul, med sine spridde, knappt mårk- 
bara fjäll på ytan. Pers. syn. p. 1490. 

Lyc. maximum Schef. Bav. t. 191. - Batsch. El. 
2. tös ' 

L. Bovista. Bull. Champ. t. 447. 
År stundom en aln i diameter, i början snåhvit, 

men blir omsider grågul. Liten rot. 
Tråffas om hösten på öppna, gråsvuxna fålt. 

L. Bovista, stor, rund, nedåt rotfåstet smalare, 
mjuk, hvitgul, inunder rynkig, och betåckt 
på den liksom tårningsvis spruckne ytan med 
mjuka fjäll. Pers. syn. p. 141 +"), 

L. celatum. Bu. Ch. 1. 430. 
2-3 tum bred, i början hvit men mörknar se- 
dan 3 då den föråldras försvinner Öfre delen, 
och svampen liknar en skål, hvars botten 
kan medelst bultning och lut beredas till fnö- 
ske, enligt Bulliard. ; 

Finnes allmån på gråsmarken om hösten. 

> Hårunder förstås endast de, till hvilka den uppgifne cha- 
racteren kan låmpas, och icke i den vida benämning som 
slågtet i Systemet innefattar, Det utgöres der af en oform- 
lig samling af vextalster, som icke böra såsom arter före- 
nas. Utaf de 10, som i nämnde verk uppräknas , äro en- 
dast få börande till ett slågte; Således är L. Tuber sitt 
egit, cervinum, aurantium och pistillare Scleroderme ; 
Bovista sammansatt af flere arter; radictum en Stictis, trun- 
catum en Peziza; stellatumn en Geastrum; Carpobolus et 
egit; peduneulatum en Tulostoma; Cancellatum en Re- 
stelia; variolosum en Spheria; Epidendrum en Lycozala 
och epiphyllum en ABcidium, hvilka hvar på sitt stålle 
utom den sista, i denna afhand!. förkomma. 

"2Y Namnet Bovista som för denne arten bibehålles, tillades, 
som man vet, af v. Linné en enda art, men hvsrunder 
han trodde så vål de hår anförde, som flere andra kunna 
e . e 2 . 

räknas som varieteter, — De synas likväl temmel, ätskilde. 
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L. pratense, hvit halfrund, med ganska kort fot; 
ytan slåt med några få spridda, liksom ut- 
nötta vårtor. Pers. syn. p. 142. 

L. proteus. a. Cepiforme. Bull. 1. c. t. 435. f.2. 
Mycket mindre ån den förra; plattad rund, till 

bålften gömd i jorden. 
På höglåndta gråsplatser om sommaren. 

L. excipuliforme, klotrund, betåckt på ytan med 

spridda taggiga vårtor; foten lång, trind, ryn- 
kig och vid rotfåstet utsvåld. Pers. syn. 143. 
Bulk 1. ev t. 450: f. 20t.t. 4750g hi 

Foten 2-3 tum lång och hålften så tjock, mer 
och mindre utsvåld. Ofvantill år formen dub- 
belt vidare och klotlik, samt ytan ån besatt 
med piggar, ån blott mjölig, eller och allde- 
les slåt (EL dansit. 630)": 

I barrtrådsparker, sent om hösten, på jorden. 
L. perlatum , vexa flere tillsammans med lång, cy- 

lindrisk fot; ytan betåckt med tåta, runda, 
spetsade värtor. Pers. syn. p. 145. Bull. Ch. 
3404-4755 

L. gemmatum. FI dan. 1120. 
Fårgen år hvit, men mörknar med åldren då 

vårtorne också affalla. i 
I skogar om hösten vid trådrötter. 

L. pyriforme, hoptals vexande, påronformig, fåstad 
med långa fintrådiga rötter, mörkt gulaktig och 
beströdd med fina fjäll på ytan som ofta spric- 
ker i rutor. Pers, syn. p. 148. Bull. Ch. t. 
435. f. 3. (L. proteus, ovoideum), herb. t. 32. 

+) Som varietet torde kunna anses L. hyemåle Bull. herb. 
t. 72. som år mer regulier till formen, slåtare på ytan 
och liksom persistent, emedan den finnes sent på hösten 
eller den följande våren på Öppna fålt lösliggande. upptill 
tvårskuren , emedan peridium bortgått eller afnotts och 
lemnat feten qvar, hvars understa del, eller rotfåstet, alltid 
syftar åt jorden då den kastas, Utan tvifvel är svampen 
i detta tillstånd den samma som L. truncatum Batsch. 
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Denna öppnar sig öfyersti toppen, och svartnar 
till slut. 

Tråffas likasom den föregående. 

L. quadricorne, afläng och conisk, klufven till hålf- 
ten i 4 lika stora , aflånga och trekantiga 
delar, "') 

Ett nytt slag som af alla kånda år visserligen 
mårk vårdig. Den år cylindrisk nedantill och 
något rynkad mot jordfåstet. Midtpå år diamet- 
ren ungefår I > tum. Derofvanför delar sig 

svampen i 4 från hvarandra skilde toppar af 
2 tums långd och 1 tums bredd, trubbiga och 
trekantiga. Den yttre sidan omgifves med 
en såmsklik i rutor indelt gulhvit hud; de 
bågge inre åro slåta, och af den yttres fårg. 
Når svampen mognar, spricker han midt i 
delningen och uttömmer ett grönbrunt fröstoft 
inblandadt med det fröludd, hvaraf svampen 
inuti tillika fylles. 

Tråffas sållsamt på torra Öppna stållen norr om 
Hufvudstaden. 

SCLERODERMA. 

Formen mest rund, stundom aflång; ofta förlångd 
i fot. Ayllet enkelt, hårdt, låderlikt, vårt- 

+) Lycoperdon guadricorne. | 
magnum , Oobvonico - cylindraceum, quadrifidum segmentis 
&qvalibus oblongis trigonis , superficie exalbido-pallescente 
extus tessellatim subverrucoso:. 

Descr. 
Quadripollicare ; subcoriaceum obconico- cylindraceumys 

basi plicatum , diametro sesqviunciali, ad medietatem in 4 
segmenta eqvalia 2-uncialia oblonga 3-gona par titum, latere 
exteriore planiore tessellatim verrucoso , interioribus 2-nis 
(s. Peridio) lervibys, Hoc, maturitate, imo medio segmento= 
rum dehiscens , sporidia fusco-olivacea in glomerulis coacer- 
vata, foccis minutissimis brevissimisque interspersa , emittit. 
Odor pulveris seminalis Tabaci qui havane noming ce 
lebris simillimus. 
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fullt, inuti luddigt, oordentligt bristande; 
Fröna hoptals sittande ibland luddet. 

S. verrucosiwm, klotrund, brunaktig; Foten lång, 
försedd med rötter; ytan ofvanpå besatt med 
små tåta fjäll eller vårtor. Pers. syn. p. 154. 

Lycoperd. verrucosum. Bull. Ch. 1. 24. Vaill. 
böt: ter. 

Olika till storleken från ett plommons till en” 
kfiytnåfves. Fårgen år ån mörkare ån ljusa- 
re, äfven som ytan mer och mindre stråf. 
Omogen, år inre väsendet folet, 

Vexer på jorden, till mer ån hålften betåckt. 

Rn 

DN 

S. Cepa, klotrund och något nedtryckt, slåt och 
glånsande, med korrt, nedåt spetsad fot, utan 
mårkbar rot. Pers. syn. 255. Vaill. bot. 123. 
G T0s SO 

Tuber solidum. Wither. Arr. 3. p. 459. 
År I—2 tum i diameter, brun, med fina nåtlika 

sprickor ofvanpå, inuti hård och svartblå. 
Tråflas som den förre, men mycket sållsammare. 

S. polyrhizum, klotlik utan fot, hvitaktig; spricker 
stjernlikt i flikar; roten år mycket grenig och 
fintrådig. Pers. syn. p. 156. 

Lycoperdon polyrrhizon Gmel. 
Lycoperdastrum. Michel. n. gen. t. 99. f. 1. » 
Vexer stundom till ett större åples storlek. Spruc= 

ken, ligga flikarne vidöpne och den inre mass. 
san synes gråblå. 

Förekommer om hösten, synlig i jordbrynet, 
måst på obrukade stållen "). | 

+) Till Scleroderma bör också råknas" 
S. cervinum , utan rot; rund, hård, finknottrig på ytan och 

blekgul, inuti mjölig och fiolett; Perb, syn. 136. 

Lycoperdoa Cervinum,. Linn, 
Vexer under forden , måst i barrskogar. 
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Formen klotrund. Hyllet dubbelt; det yttre anvuxit 
och frånlossande; det inre hinnaktigt, och bri- 

ster ojemt upptill... I luddet innantill sitter 
det rödbruna fröstoftet. 

B. nigrescens3 klotformig, inunder rynkig, sotfår- 
gad eller brunaktig. Pers. syn. p. 136. 

Lycoperdon globosum. Bolt. F. t. 118. 

Lycoperdon arrhizon. Batsch. El. F. 116. 

Har I -2 tums diameter, och sitter ofta till hålf. 
ten gjömd under jorden. Fylld med det tåta 
spånstiga luddet, åndrar svampen icke sin form, 

äfven sedan den brustit ofvanpå. Öppningen 
år liten, rund, fastån småfiikig. 

Förekommer bland gråset på Öppen trakt, nåra 
Carlbergs trågård. 

GEASTRUM. 

Formen år klotrund. Hyllet dubbelt; det yttre (vol: 
va Linn.) delar sig i flere tillbakabörde flikar; 
det inre tunnare, åger en regulier mynning 
upptill. Inuti år fröludd med frön inblan- 
dadt ?). 

G. coronatum, det inre hyllet upphögt på fot, klot- 
rundt, med något platad disk, och conisk 
findelt mynning; det yttre delar sig i flere 
flatt utbredda, tjocka, hvita eller mörkbruna 
och utanpå knottriga flikar. Pers. syn. p. 132. 
Schmid. Analys. p. 179. = 182. t. 46. 

Flikarne åro ofvanpå ån enfårgade hvita, ån stri- 
miga eller nåtlikt rutiga, bruna. VWVexer på 

) Lycoperdon stellatum Linn. är typen för detta slågte, och 
torde kunna anses som ett synonym till alla hår anförde 
arter, om hvilkas specifika åtskilnader ingen mycolog nu 
lår tvilla. 
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jorden, på öppna ljunghedar, åfven i torra 
skogar. | 

G. gquadrifidum, det inre hyllet klotrundt, upphöjt 
på fot, ochi har grå finhårig mynning; det 
yttre år merendels 4 delt med hvålfde flikar. 
Pers. syn. p..£33. Schmidala Ca BLA dat 

Lycoperdon fornicatum Huds. FI. Angl. 
b. minus. Det inre hyllet år eggformigt, ljus- 

brunt, SEEN findelt och af lika fårg. 
Schmid. 1. c. f. 2 

Finnes i balriko lar på Jorden, 

G. rufescens, det inre hyllet år utan fot, slått 
och ljusbrunt, och mynningen fintandad. Det 
yttre år deldt i flere bakböjde, rödbruna fi- 
kar. Pers. Syn. p. 134. | Sci Mms ad 36 
Sö. Ir. 3: 

Åfven som den sistnåmde på lika stållen. 

SPEROBOLUS. 

En klotrund blåsa innesluten innom ett hylle eller 
fruktfåste af lika form, omsider bristande upp- 
till strålvis. En inre hinna omger blåsan, 
hvilken medelst hinnans spånstiga ut- och in- 
våndande hastigt utkastas. 

S. stellatus. Persoon syn. p. 115. 

Lycoperdon Carpobolus. Linn. — Fl. dan. 1. 865, : 

Carpobolus albicans. Iilld. Berol. p. 414. 

Dubbelt större år ett kålfrö, blekgul, finluden 
och delar sig Sfverst i 5-7 flikar. Inre hin- 
nan år hvit och genomskinlig. Blåsan år mjuk 
och köttig, stor som ett SERA RSE Er 

Tråffas om hösten på murkit trå, ofta nåstan 
alldeles gömd deruti, j 
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THELEBOLUS. Tod. 
En papillformig blåsa, sittande i bottnen af ett 

klotlikt bylle, genom hvars helbråddade runda 
Öppning blåsan spånstigt utkommer. 

T. stercoreus Pers. syn. p. 116. Tode F. Meklenb. 
NNE t.7. £5 50. 

sen hel och hållen år något litet större ån 
ett valmofrö, men :vexa många tått tillsam- 
mans, blekgula till fårgen och fåstade kring 
basen med fina ljusa hår. 

Under regnig årstid finnes den på gödsellemnin- : 
gar, i synnerhet efter svinkreatur. 

P1LOÖBOLUS Tode. | 
En knappformig (halfrund) blåsa, sittande på en 

lång, tapplik, med vatten fylld fot, derifrån 
den spånstigt skiljer sig. 

P, crystallinus , foten hvitgul och genomskinlig. 
Blåsan svart. Pers. syn. 117. Tode F. Mekl, 
I. s4I0 El dan. t. 1080: 

'Mucor urceolatus Dicks. 
Hydrogora crystallina Roth Fl, germ. 1. p. 557. 
Liknar i början en liten gulaktig spheria, men 

som småningom uppskjuter och får den nåmde 
skapnaden. Den försvinner eljest mycket snart. 

Förekommer på nöt och håstgådsel om hösten. 
Amun. De tre sidstanförde Svampslågterne skilja sig 

från alla andra, genom den dem egne blåsa, 
- hvilken, utan tvifvel hysande fråöåmnet, vid 
Svampens fulla mognad, med spånstig kraft 
skiljes från dess fåste, som antingen qvarblif- 
ver eller försvinner genast. 

—B. med sammansatt frögöomaime. 

TT UBER 

Formen klotrund, utanpå vårtfall, inuti köttig, 
ådrig, fylld af smårre, runda, med fot för- 
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sedda, génomskinlige frågömmen , spridde mel- 
lan ädrorne. 

S. cibarium, utan rot, mörk, betåckt med tåta, fina 
vårtor. Pers. syn. p. 126. Bull Oh tt: 350. 
Mich. N. gen. t. 102. 

Lycoperdon Tuber. Linu. 

Vexer under jorden, Funnen i Westergöthland, 

NIiIDULARIA. Bull. 

Formen bågarelik, öppen. Små runda och platta 
frögömmen 1 botten af bågaren, med frön 

midti inneslutne +). 
N. striata, frukifåstet klotlikt, utanpå hårigt, innan- 

till strimigt. Sowerb. F. t. 29. (N. hirsuta.) 
Cyathus striatus Pers. syn. 236. Hoffm, Cr. 
SNS TAS 

N. Olla, klotlik, utanpå luden, grå, inuti glatt, 
blyfårgad. 

Nidularia vernicosa Bull. Ch. t. 488. f. 1. 
Cyathus olla. Pers. syn. C. levis Hoff. 1. c. 
JT 

N. Crucibulum, cylindrisk, utanpå luden, gulaktig. 
Bulk” PR ot 40. fi Be. CFUNSevIeg 

Cyathus Crucibulum. Pers. Hoffm. 1. c.t. 8.f. 1. 
Peziza levis. Hnudss. 
I början luden, men blir slåt och hårdnar. 

N. scutellaris, klotformig, luden, blekgul, inuti hvit. 
Cyathus scutellaris Pers. Roth. — F1. dan, t. 780. 

N. deformis, skållik och brister ojemt, skrynkig 
och hvit. Cyathus deformis Pers. IWilld. Bot. 
Mag. fase. 4. t. 3. f. 8. 

Alla 

+) Peziza lentifera Linn. förstås härunder; och utan tvifvel 
innefattar, den flere af de uppräknade arterne, 
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Alla dessa arter finnas på nedfallne och multnade 
trådq vistar eller gamla trådstycken och pålar, och 
stundom på jorden. 2 och 3 åro allmånnast, 

Det sistnåmnde slågtet torde vål i en syste- 
matisk uppstållning böra få ett egit rum. Som 

mitt åndamål endast varit att uppgifva ett antal 

förut som inhemska obekante föremål, har jag icke 

haft för afsigt att utstaka någon slags naturlig lånk 

emellan slågterna, hvilket flere redan försökt att 

 werkstålla, och nya upptåkter skola fullkomna. 

SDI TROEAET AA 

Såsom tillågg till en föregående afhandling +), 

hvaruti Helvelloidet åro uppråknade, torde det föl- 
jande, der ånnu icke anmålte Svamp-slågtet, Verpa 

med dess character, sluteligen få anföras. 

VERPA,. 

Ch. Gen. Pileus campanulatus, levis, margine de? 
mum revoluto, sporifero. 
Nårmar sig vål till Leotia och Helotium, men 

synes åtskild genom sin reguliera, klocklika hatt, 

som fåstad på sin fot, ger Svampen vid första an- 
blicken utseende af en Phallur , en art af hvilket 
slågte jag åfven förmodade den att vara. Vid når- 
mare granskning åter, fanns ingen slemmig fröhin- 
na på hatten, icke heller någon volva vid roten. 
Den kunde således icke jemföras med andre ån 
Helvelloidei, bland hvilka den utmårker sig med of- 
vannåmde character. 

Svampen +) år 2-3 tum lång, nåstan tjoc- 
kare ån ett lillfinger, trind, styf och rak, midt på 

+) Se K. V. A. Handl. 1811. So 11-10: 
+) Verpa. 

Fungus 2-3- pollicaris. Stipes digito minimo fere crassior, 
cylindraceus, rectus , rigidus, medio I. basi subventrico= 

K. V. 4. Handl. 1815. St. I. 9... 
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eller nedtill liksom litet svålld, med slåt yta, fast 
för synglaset fingrynig och med några ljusbruna, 
ganska små håll glest beströdd; för öfrigt krithvit, 
torr "och icke klibbig, Ivuti år den ihålig och tom 
samt lika hvit. Vid sin föga tjockare nedre ånda, 
som år utan minsta tekn till volva, år foten vid 
jorden fåstad med talrika svampaktiga hvita trådar. : 
Hatten år fullkomligt klocklik, samt mindre i 
vidden ån svampens nedre del, på ytan helt slåt 
och svart samt torr, I början synes den tått om- 
fatta foten; men kanten skiljer sig småningom 
derifrån och vånder sig ut och in, fint luden och 
hvit samt utdunstande fröstoftet. Itu-skåres hatten, 
befinnes dess öfre del tåt, samt hvit som foten, 
Genom torkning skrumpnar svampens fot, och blir 
mörk; men hatten behåller alltid sin form, utan 
att upplösas. 

Specifika characteren blir således: 

Verpa candida, pileo campanulato nigro, margine 
integro revoluto albo, stipite subventricoso 
candido. 

Intet synonym har kunnat uppletas. ; 
"Svampen år funnen af mig uti Bergianska Trå- 

gården, vexande bland fuktiga mossor under 
en bergsida i Sept. månad förledit år. 

sus extus siccus non viscidus, kevis , tantum orculo bene ar- 
mato-subgranulatus, eandidus, sqvamulis minimis' fusco-pal-' 
lidis binc inde conspersus; intus fistulosus concolor: basi 
perum latiori glebe adfixus fibrillis albidis repentibus, absque 
volva. Pileus campanulatus, stipite paulo angusstior, lx- 
visSimus, niger siccus, persistens; margine initio stipire 
contgno , dein modice revoluto albicante, ope lentis vil- 
1oso , sporifero, i 

Locus inter Helotium & Helvellam. 
Nomen origine latinum, eadem significatione ac Phallus. 
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Anm. Som en åfven till Verpa hörande Art ans 
ser jag | 

Leotia conica. Pers. syn. p; 613. eller Phallus 
conicus Flor. Dan. t. 654. hvilken efter mig 
gifven anledning lårer ock finnas i Sverige, 
och får heta | 

Verpa conica, pileo campanulato sublevi fusco, mar- 
gine subsinuato subtus flavo; stipite tereti 

; flavo. 
Den större hatten och smala foten samt  fårgen 

ätskiljer den genast från den föregående. 
Möjligt vis torde åfven Helvella Relhani Sowerb. 
É Fung. t. 11, som Persoon ansedt såsom 
afart af den förra (V. conica) utgöra en 
särskild art af nu beskrifne slågte. 

På Tabellen IV. B. föreståller 
a. Svampen i naturlig storlek. 
bh. den samma på långden ituskuren. 
e. Svampens Ööfra del, med hattens kant ut och 

in vånd. s 
d. den samma förstorad, 
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fr HH KR ——— — STEEN V RNE ITA DET 

DYNT 
(Cysticercus cellulose s. Tenia Finna) 
funnen i hjernan på ett yrsjukt Svin; 

af 

AH FLORMAN 

d, 22 Febr, 1815: 

D. är ganska vål bekant, att Dynt eller Dynt. ' 
mask mycket allmänt träffas bos våra svinkreatur, 
fastån somliga år mera ån vanligt. De befinna 
sig då gemenligen på och uti köttet, hvadan åt 
skilliga Helminthologer ansett musklerna för deras 
egentliga hemvist. Så förhåller det sig ock alls 
månnast, men vid nogare forskningar har man i 
sednare tider åfven anmärkt dem på andra delar 
och uti sjelfva hjernan, hvarpå jag får anföra föl- 
jande håndelse: En bonde från landet kom till mig 
för att söka råd och hjelp för ett sjukt Svin. Det 
var ett år gammalt, fett och frodigt, och hade ej 
yttrat några sjukdomstillfållen förr ån nu för ätta 
dagar sedan, då det begynte blifva yrt, gick åt 
vånstra sidan uti cirkel, i stället för att gå rått 
fram. Detta tillfålle öktes mer och mer, så att det 
gjorde kortare krets. Anfallen kommo oftare, va- 
rade långre, förenades med krampaktiga rörelser, 
så att kreaturet föll i kull under ryckningar, »>Jag 
misstånkte, att någon stark stöt eller yttre våld- 
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samhet på hufvudet vållat dessa tillfållen, och råd- 
de bonden att slagta svinet, men förbehöllt mig 
hufvudet, till do mds oc upplysning om råtta or- 
saken, som han » alsintet trodde vara någon yttre 
våldsamhet. Han följde mitt råd och snart fann 
jag uti halsmusklerna på det afskurna hufvudet en 
otalig hop Dynt af vanligt utseende och beskaf- 
fenhet. Vid hufvudskålens öppnande visade sig 
dura mater mera röd ån vanligt, och på dess inre 
sida åtskilliga runda årtlika knölar af gulbrun fårg, 
hvilka voro starkt fåstade vid nåmde hinna, He 
med arachnoidea och pia mater hade de ingen för- 
ening , utan voro åt den sidan fria. De hade gjort 
djupa intryck uti hufvudskålsbenen, så att de lågo 
uti djupa runda gropar. Ehuru litet dessa årtlika 
knölar vid första påseende liknade dynt i anseen- 
de till deras fasta, mörka och opaca beskaffenhet, 
fann Jag likvål, så. snart jag Öppnat deras yttre 

» ganska tjocka hinna en tydelig blås-mask. Dylika 
Hydatule funnos ock till ansenlig mångd innom 
pia mater uti substantia cerebri corticalis, der de 
liksom drufklasar voro öfver allt inblandade uti hjer- 
nans grå massa, Ganska få anmårktes uti substan- 
tia medullaris, men. uti högra bjernkammaren (Ven- 
triculvs ends dexter) funnos omkring tjugu st. 
som lågo der alldeles lösa utan något fåste. Uti 
plexus choroideus voro inga. Att alla dessa hy- 

datule af hjernan voro samma slags Cysticercus 
som tråffas uti musklerna, trodde jag mig vara så« 
ker om blott genom en ytelig granskning, så mycC- 
ket mera, som en af vår tids kunnigaste Helmin« 
thologer, Herr Professor RUDoLPHI i Berlin, rte- 
dan köllörene anmärkt vwerkelig dynt uti hjernan 
på svin. Men icke desto mindre gjorde jag når- 
mare Jämförelse emellan de maskar jag nu hade för 
handen tagne så vål af musklerna som af hjernans. 
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På båda slagen fann jag inre blåsan genomskin- 
lig och blåaktig, försedd med ett hvitt grynformigt 
och mera fast åmne, som utgjorde den egenteliga | 

masken uti sitt hopdragna tillstånd, och gå jag med 
microscop undersökte denna mask utvecklad; kunde 
Jag tydeligen urskilja dess skrynkliga "kropp, dess 
korta hals, och hufvudet försedt med svugvårtor 
och hak-krants. Hvilket allt förhöllt sig lika an- 
tingen jag tagit masken af hjernan eller muskler- 
na, Den skillnad bör jag likvål nåmna, att mina 
hydatule af musklerna voro större, ovale och för- 
sedde med enh yttre mindre tjock binpa. Deremot ' 
voro de, som tagits af hjernan och dura mater, 
klotrunda och mindre, ty de största af dem voro 
icke större ån en måttelig årt. De hade ock utom 
kring sig en tjockare, fastån nåstan alldeles oge- 
nomskinlig och trådig hinna, hvilken ganska fast + 
förenade dem med nåstgrånsande delar.  Likvål 
bade, (hvilket år ganska mårkeligt,) ingen af de 
Hydatule, som voro uti hjernkammaren, något yt- 
tre involucrum och lågo derföre lösa och fria, och 
voro helt genomskinlige. På nägra få af dem syns. 
tes ock sjelfva masken utvecklad och utstråckt utur 
sin blåsa till nåstan en lineas långd. 

Anförde håndelse och rön gaf mig anledning 
till följande slutsatser: 

1:0 Att dynt icke endast och allenast tillhörer 
djurens muskler, utan finnes åfven på andra delar 
och uti sjelfva hjernan, hvarest den kan intrånga 
djupare till dess inre delar. Troligen skulle man 
oftare på detta stålle funnit den ån hittills skedt, 
men åtkomsten år Mindre lått och snart kunna des- 
sa blåsor öfverses, emedan de åro så nåra förenade 
med och inblandade uti hjernans grå massa. 

2:0- Ått dessa blåsmaskar , så vål i hjernan 
som musklerna och på andra stållen, vanligen ligga 
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ster nåra benen. ne like sått finnes: stundom 
ett 'slags blås-mask innom fårens hufvudskål, som 
till den grad förstörer benet, att det blifver liksom 
genomborradt. 

4:0 Att de förmodeligen kunna åstadkomma 
inflammatoriska tilifållen , så vida de genom sin 
retning befordra starkare tillopp af våtskor och 
större fyllnad- uti de mindre blodkåril. Således 
fannts hår dura mater mera råd ån vanligt åfven- 
som pia mater. 

än vanligt. 

5:0 Att förenåmnde svindel (Vertigo) tillika 
med de krampaktiga rörelser hos detta kreatur, bö- 
ra hårledas från den mångd af dynt, som var uti 
bjernan. Detta år så mycket troligare, som dy- 
lika sjukdommar oftast åro följder af åkommor på 
bjernan, och det desutom år bekant, att yrsjukan, 
som hos fåren icke år sållsynt, vanligen  förorsa- 
kas hos dem" af en blåsmask i bjernan kallad 
Cenurus cerebralis. Till hvad mångd dessa dynt 
maskar i bjernan kunna samlas, och till hvilka de- 
lar de kunna intrånga, utan att åstadkomma dessa 
nerftillfållen år icke lått att beståmma. Att de 

Man har ock velat anmårka, ” 
att svinkött, som hyser mycken dynt, år rödare. 
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kun=s. Wskss sd wav £a bjernans yttre del utan 
s seliga följder, slutar jag af anförda håndelsé ; 
såkert hade dessa maskar funnits dår långre taför att: kunna åstadkomma utgröpningar i be- 

net, ”ikvål förmårktes inga svåra tillfällen förr 

ån de sista dagarna. Förmodeligen infinsaa sig ic- 
ke sådane nerfsymptomer förr 20. Fyernans centrala: 
del angripes; och om jag icke bedrager mig, hade 
ej svindel eller krampaktiga rörelser hos detta krea- 
tur inträffat, förr ån dessa kråk intrångt uti hjern« 
kammaren, der de troligen icke varit ifrån början, 
emedan de voro utan fåste och utan yttre hinna; 
ty det år vål icke omöjeligt, att de kunna låmna 
sin yttre hinna och flytta sig till ett annat stålles 
Men flera och noggranna iagttagelser behöfvas till 
nårmare upplysning om dessa maskars coeconomie 
och man torde då åfven låra båttre kånna deras 
inflytande på hvarjehanda organernas föråndringar 
och sjukdoms tillstånd uti djurkroppen, 
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Råttelser och Anmärkningar vid Histo< 

Pag. 

' $E 

U 

rien om Trådslingorna uti Kongl. Veten- 

skaps Academiens Handlingar för år 1814, 

212. RHIZOMORPHA Setiformis p: 201 och följ: 
Lichen pubescens Leers fl. Herborns JByssus fis 
lamentosa Guettard. Ä 

2209. RHIZOMOREHA SuUbterranead. 
Ibland synonyma bör tilläggas: 2 

Rhizomorpha scandens. - Rebentisch Prodr, El0fs 
Neomarehs 

223 RarzomorruA subcorticaliss 
Till hithörande synonyma kan råknas: 
Elvella (XII var. c.) fibroso-reticulata. Gles 

ditsch. Meth. Fung, 
Lichenr compressus Achar. Lichenogr. Sv. prodr: 

Pp. 222, Westring i K, V. A. Handl. XIX p: 184 
228. RötzomorrHA fibrillosa. 

Såsom dennas symonymon anmärkes - 
Elvella (XI. var. bl nivea Gleditsch. 1. e 

231, RurzomorenA capillaris. 
Det hitförde Synonymon Michelii uteslutes såsom 
ej till denna art hörande. 

232. RHIZOMORPHA corlicaia. 
Hit hörande Synoryma åro: 

Agaricum lureum. Michel. Gen. p. 250. o. 10: — 
Elvella (XII. .var. a.) monstrosa lutea. Gle=s 

ditsch. 1. c. 

233. RAIZOMORPHA xylostromas. 
Till denna art hörer: 
Elvella (XII. var. a.) monstrosa alba: Glaa 

ditsch. IM Ce 

Orått anser denna Auctor R&. corticata såsom 
blott art-förändring af RA. rylostronidg. 

2354. Vid slutet af sidan införas följande 

Unmärkningar. 

vy. Under namn af Rhizomorpha ockrerta har 1ag i Symopss 
Lich. App. p. 391. anfört en art, som likvål bör utslutas; 
efter nogare undersökning är denna förmenta Rhizemorpha 
befunnen vara gamla stjelktrådar af Tillandsia usnevoides 
Linn. , hvarpå epidermis eller den bladfjälliga beklådningen 
affallit, i hvilket tillstånd den ganska mycket liknar en 
Trädslinga. Det år derna till sitt utseende härigenom så 
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mårkeligen förändrade Vext, som äfven förledt FsrrR att 
anse den samma för en Alga och som i detta tillstånd af- 
bildat och beskrifvit den under namn af Fucus Filum. 

2. Jag har på goda skål trodt mig böra ibland antalet af kända 
Nitomorphå utesluta Rhizomorpha fontigena Rebeutisch 
som år ingen ting mindre ån en Rhizomorpha, utan synes 
snarare vara en alga af ett eget och nytt slågte., — Den 
är åfven aftecknad i Flora Danica. 

Wadstena d. 24 Jun, 1815, j 
E., ACHARIUS, 

tr RR AR 



139 

UTDRAG 

af KE. V. Academiens Dag-Bok 

för det förflutne Året. 

Fin uppmuntran för Academien att fortfara med sitt 
bemådande att genom nyttiga upplysningars utspridande 
gagna och hedra Fåderneslandet, har Hans Maj:t Konun-= 

gen velat i Nåder tillåta att lettoner få vid de vanlige 
sammankomsterna till Ledamöterne utdelas; och att till 
sådant ändamål en summa af Tvyåhundrade Fyratio Riks- 
daler i Silfver blifva af Statsmedlen anslagne att årligen 
till Aeademien utbetalas.” Academien som redan haft 

så många hugnande vedermålen af Kongl. Maj:ts Nådiga 
vålvilja och huldhet för Hennes yrken; har åfven skyn- 
dadt, att 1 följe håraf, inför Kongl. Maj:t nedlågga sin 
underdåniga och djupa vårdnad och erkänsla. 

SSE « ; 

Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen hedrade Kongl 
'Academien med sin nårvaro vid Sammankomsten d. 12 
Jan. 1215. : 

Genom Testamentariskt förordnande af d. 20 April 
1814 har framledne Bergs-Rådet LInpBom till Kongl. 
Academien lemnat ett Capital af Tvåtusende Riksdaler 
Banco till en eller två Guldmedaljers årliga utdelande 
”åt den, inom eller utom Academien; som ingifver nå- 
”gon Afhandling med nya och vigtiga upptåkter uti 
”Chemiska eller Physiska Vetenskaperne.” 

Likaså har Bergs-Rådet DALBErG d. 3 Jan. 1815 
till Kongl. Academien förärat - Tretusende Riksdaler 
Banco uti Sju Actier i Trollhätte Canal- och Slussverk, 
hvaraf den deraf årligen utfallande utdelning, efter 
gifvarens frånfålle skall anvåndas, ”hvartannat år såsom 
medel till en vetenskaplig Resa innom Fåderneslandets 
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till utvidgande och fullkomnande af kunskapen om In- 
bemske Naturalster, men hvartannat år till föråkande af 
den Naturhistoriska Boksamlingen.” Så ådelmodiga of- 
fer åt Vetenskaperne åga stora anspråk på både samti- 
dens och efterkommandernes varma tacksamhet, 

RR nn 

För att i anseende till propositionen af Inhemske 
Ledamåter för en timande ledighet i Classerne , utstaka 
mera ordning, och att derigenom bereda en möjligt- 
vis större grannlagenbet vid valen, har detta'årende 
blifvit genom ett sårskildt utskott granskadt, samt dess 
.deråfver gifne förslag af Kongl. Academien bifallit, för 
att, tills vidare, såsom Lag, iakttagas. 

Äfven till en lifligare communications vinnande 
utrikes i de saker som åro Kongl. Academiens föremål; 
samt till snarare uppfyllande af tidehvarfvets fordringar, 
har eft om utnåmnandet af Utlåndske Correspondenter 
med Kongl. Academien, uppsatt förslag, blifvitaf Aca- 
demien gilladt och så antagit, att Correspondenterne 
blifva 25 till antalet, och efter skedd proposition genom 
ordentligt val beståmde. Antalet kommer att efter om- 
ståndigheterne fyllas. Följande 16, för ypperlige kun- 
skaper vålkånde, Utlåndske Lårde åro och redan utnåmde: 

Dr. C. v. BöckMmAN, Prof, i Carlsruhes D. THOM: 
sow, Engelsk Chemist. . D. W. SacesE Hof-Med. i 
Mekl.-Schwerin. Dr. C. StEvENn Ryskt Coll.-Råd. J. 
W-. HORNEMANN Prof. i Köpenhamn. J. B. Dumas, 
Secr. i Acad. i des Sciences, belles lettres & arts de 
Lion. D. MaATtON F. R, S. Vice Presid. i Linn. Soc, 
i London. Dr. FiscHer Prefect, Horti vid Gorinki 
nåra Moscow. P. LaGaAscaA Pref, Horti Reg. i Madrid. 
Dr. C: H, PErRsoon. N. T. CANARD: Prof. emerite 
au Lycée de Moulins. W, J. Hooxer F. R.S. F.L. 5. 
J. Lowbon Esq. Dr. H. A, ScHrADER Prof. i Gåt- 
tingen. Dr. SCcHWEIGGER Prof. i Königsberg, M,C, 
FABRrRE Ingieneur en Chef du Corps des Ponts & chaussés. 

Sedan Författaren till Svaret på den år 1808 utsat- 
te Prisfrågan om Vexelbruk (med valspråket: Est qve- 
sam prodire tenus, si non datur ultra) gifvit sig tillkån- 



141 

na att vara (Economize-Directeuren Herr SV. BrRissMman, 
har i följe af den uppmårksamhet Kongl. Academien 
ansedt Svaret förtjena 7), en Guldmedalj af 12 Duc:s 
vigt blifvit till Författaren aflemnad. 

Såsom vedermåle af hög aktning , har Kongl, Acas 
demien beslutit och låtit verkställa pråglandet af en 
Minnespenning öfver sin åldste nu lefvande Ledamot, 

Konungens förste Archiater och Comm. D. von ScHuLT- 
ZENHEIM, som redan Öfver 50 år tillhört Academien 
såsom medarbetare och prydnad, 

- För Handlingarne och de år 1814 tryckte Håften 
har Academien till införande gillat 16 Afhandlingar, 
neml. i Mathematik och Physik 3, 1 Chemien 1, 1 Geo= 
graphie I, i Statistik 2, i Naturalhistoria 8 och i Me. 
dicin 20 

Det tryckta förrådet har dessutom blifvit ökadt ges 
nom följande Presidii Tal: 

Af H, Exc, Hr Grefve RuvtTH : Om Skånska Stenkols 
verkets uppkomst, fortgång och nårvarande tillstånd. 

Af Hr SVANBERG: Om begreppet af en verklig Natur« 
philosophie, förhållandet af sådan till Experimens. 
tal-Physik, samt den ståndpunkt, uppå hvilken 
Mathematico-Physiska Vetenskaperna för det når- 
varande sig befinna. 

Af Hr NICANDER: Ånmårkningar, huruvida Climaters 
ne i sednare tider förändrat sig, och någon viss 
period kan tråffas uti våderlekens omskiften. 

Af Hr HärrnstTRöM: Om den tillvext Fåderneslandets 
Geographie vunnit under loppet af de sistförflut- 
na 50 åren, och en öfversigt af den Geograpbhi- 

oska Litteraturens nårvarande tillstånd i Sveriges 
Samt ett Åminnelse Tal öfver Presidenten m. m, 

' Friherre LAGERHE1IM , hållit af H, Exc, Hr Grefs 
ve ROSENBLAD. 

ve RARE RE 

”) Se Inrikes Tidn, 1812. Nio 72. 
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Genom det den 5 och 12 April 1815 hållne val till 
inhemske Ledamöter, åro följande bland de föreslagne 
kallade: 

Till ledigheten uti Första Classen: 

Landshöåfd. C. N. O. Friherre AF VWETTERSTEDT, ' 

I den Andra: ' 

Commerce R.- KLINTBERG och Stats R. m. m. Grefve 
Vv. PLATEN. 

I den Fjerde: 

LifMedicus R. W. O. Dir PonTtIn, Chem. Adj, D:r. 
SEFsTRÖM och Hr EMAN. ROTHOFF, 

I den Femte: 

Profess. Ms BREDMAN, Geschworn, P. LAGERHJELM 
och Lectoren FrRIGELIUS, 

I den Sjette: 

Profess. Ds ZETTERSTRÖM. 

I den Sjunde: = ” 

H. Exc. Norrske Stats-Minist. H. P. ÅNKER. 
Profess. L.N.O. En af de Aderton i Sv. Acad. M. ONS 

zéw och Vice Consulen J. GRÅBERG till Hemsö. 

Inga Utlåndske Ledamöter hafva detta år blifvit invalde. 

Såsom med' döden afgångne, har Kongl. Academien 
måst sakna Astronom. Observatorn i Lund LIntTGRÉN, 
— H. Exc. Grefve LILJENCRANTZ, — Assessoren 0. 
£. d. Prov.-Med. D. Brom, — K. Academiens fordne 
Secreterare, Cantzli'R. NICANDER, och Vice Presiden- 
ten R.N. O. LEYONMARCK; och på den Utlåndska Le- 
damot- Listan: Grefvarne RoMsoRD och LAGRANGE,J 
Etats-Rådet BueGE och Franska Astron, MESSIERB:. 
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FÖRTECKNING 

på de Afhandlingar och Rön, som äro 
införde i detta Första Stycke: 

1. 0. den Norrska Radesygen ; af HANS 
UL OMUNE 0000 = 2 a os Bag 

2. Berättelse, om Ben af ett Foster, bort- 
gångne genom sår på magen , utan föra 
lust af modrens lif; af E. ÖDHELIUS 3E 

3. Adlebarans Occultation d. 18 Sept. 181, 
beråknad af 8. A. CRONSTRAND =p» 34 

a. Berättelse om fortsatte Försök att med 
Alun Bronn-Schiffer bränna Tegel, jem- 
te Ritning på dertill nyttjad Ugn; af 

oP. BERNH. BERNDES = > - 43 

$. rkondmiska och Chronometriska Ortsbe- 
ståmmelser i södra delen af Riket, gjor- 

"da år 1814, af C. P. HÄLLSTRÖM - 67 

6. Underrättelser om den Svenska Katt-Loin, 
Felix borealis , samlade af C.P. THUN- 

BERG - - TE - 80 

. 1 Granskning och Försök till Ny anordning 
> Of Örtslågtet Serratula; af K.SeRENGEL 88 

8. Anmärkningar om Fucus Thunbergii och 
Beskrifning af en ny dermed nårslägtad 
art; af C, A. AGARDH js STOR 
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9. Svampar saknade i Fl. Sv. L., fumne i 

Sverige och antekiiade af OLOF SVARTZ pag. 108 

10. Dynt (Cysticercus cellulose s. Tenia 

Finna) funnen i hjernan på ett yrsjukt vå 

Svin; af A. H. FLORMAN - - 132 

gi. Råttelser och Anmärkningar vid Histo- 

rien om Trådslingorna uti Kongl. Ve 

tenskaps Academiens Handlingar för år | ; 

1814; af E. ACHARIUS - = 130 4 

ta. Utdrag of K. Vet. Academiens Dag- 

bok för des förflutne året - - 143 
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HANDLINGAR 
UNDER 

SEDNARE HÄLFTEN 

AF ÅR 1815. 

PRESES 

Herr C. B. RUTSTRÖM, 
Med. Doct., Medicinal Råd, Kongl. Landtbruks- 

- Academiens och Patriotiska Sållskapets Secreterare3 
En af de Aderton i Svenska Academien, 

[år a AA rr 
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OM DE 

CORRECTIONER ocH BERÄKNINGAR, 

som vid Tidsbeståmmelse med Chrono- 
meter åro användbara; 

af 

GUST. GABR. HALLSTRÖM, 
Prof. vid Kejserl. Academien i Åbo m, m. 

d. 27 Sept: 2815. 

" Chronometrar, förnåmligast genom En- 
gelska Konstnårers utomordentliga skicklighet, blif- 
vit i sednare tider bragte till en större fullkomlig- 
het, ån man före deras uppfinning hoppades kun- 
na någonsin ernå; finner dock den practiske Astro- 
nomen deras gång sållan eller alldrig så uniform, 
att han vid deras begagnande, då det sannolikaste 
resultatet sökes, kunde vara belåten med en en- 
kelt arithmetisk beråkningsmethod, Dessa instru- 
menter kunna vål till följe af sin sammansåttning 
justeras och ruckas till en medelgång för en anta- 
gen medelvarme, hvarefter man våntar att deras 

mechanism skall-compensera verkan af en ökad 
eller minskad varme på fjedrarnes spånstighet och 
Partiernas förändrade utstråckning; men om ock 
denna compensation år tillråcklig i afseende på 

 hastigare öfvergående varmeföråndringar, år den 

K. V. A. Hondl. 18is. St. IL 10. 
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det sållan , då långre perioder af afvikelser från 
medelvarmen intråffa, hvarom man öfvertygas af 
en olika gång under sommar- och vintermånaderne. 
Huru liten ock denna olikhet må vara, och huru 
omårklig den successiva öfvergången från ett till- 
stånd till ett annat, bör den dock kunna under- 
kastas calcul och af denna följas, blott man genom 
comparativa försök änskaffat sig tillråckliga data 
dertill. Nyttan af en sådan calcul torde Synas 
minskad genom den anmärkning, att det ej år var- 
men ensam, som åstadkommer Chronometrarnes 
ojemna gang, så vida åfven skakningar ej obetyd- 
ligen bidraga till att rubba den påråknade jemn- 
heten. Men når det ej står i vår magt att undvi- 
ka dessa, år det åtminstone nyttigt att kunna be- 
råkna deras verkan, hvilken finnes, om åndringen 
af varmen afdrages från hela den observerade rubb- 
ningen; och emedan skakningarne verka momen- 
telt, bör deraf erfaras, endast en constant effect, 
hvilken sedan oförändrad åtföljer råkningen. 

Jag har ej varit i tillfålle att genom fortsatt 
salbågknde af Chronometrars gång skaffa mig prac- 
tisk kånnedom om det man genom en sådan utråk- 
ning skall kunna” utråtta. Sannolikt synes mig 
dock, att något derigenom kunde vinnas, åtmin- 
stone, 1 minsta fallet, en ristning af uppmårksam- 
heten just på de omständigheter , som hårvid ånnu 
möjligen hindra calculen, eller rättaåre som, så lån- 

ge begreppet om varmens inflytande varit outredt, 
ej ännu blifvit så noga iakttagne, att de kunnat i 
calculen intagas. Jag skulle derföre förmoda, att, 
om det försök jag i detta "ämne nu går att till 
Kongl. Vetenskaps Academiens upplysta granskning 
vÖrdsamt framstålla, vinner det bifall, att det an- 
ses till allmån kånnedoim förtjena ett rum i Hen- 
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nes Handlingar, det hos Chronometer-observatorer 
torde recommenrdera sig till noggrannt Öfvervås 
gande. Men om ock dessa undersökningar gifva 
"anlednivg till ny uppmårksambet vid framdeles 

skeende Chronometer observationer, upphöra lik- 

-vål icke derföre de åldre, hårtills utan successivt 
afseende på varme-föråndringarne anstållda, att va- 
ra för sitt ändamål ganska vigtiga, sårdeles om de 
behandlas efter er noggrannare och mer tillfreds- 
ställande analytisk method ån den hitulls ofta bru- 
kade arithmetiska. Kongl. Academien, som 1 sina 

Handlingar samlat ett större aufal af detta slags 
observationer, torde derföre ej obenåget upptaga, 
att åfven den interpolation, som jag vid dessas be- 
gagnande anser nyttig och nåödvåndig, till Hennes 
granskning Ödmjukast bifogas. 

Så långe en Chronometer drifves af samma 
oféråndrade fjeder, efter hvars spånstigHet dess par- 
tier' blifvit construerade, år all anledning att för. 
moda, det dess gång, hålst med den fria svång- 
ning, som Regulator deruti har, då alla andra om- 
ståndigheter åro lika, bibehåller sig jemn ifrån 
början af uppdragningen till dess slut. Vid nog- 
grann undersökning om en Chronometers fullkoms. 
lighet eller brister bör man likvål icke på god tro 
förbigå granskningen hårom, sårdeles om ny fjeder 
blifvit insatt, i hvilket seen Chropometern he- 
la dygn igenom flitigt bör med ett Pendelur jem- 
föras , hvarjemte Sol- och Stjernhöjder , tagna dr 
dygnet Öfver, håri giva de behöfliga då. För 
att ej för mycket complicera råkningen måste man 
hår antaga, att denna möjliga variation ej beror af 

Vvarmen, så att den håraf uppkommande correctio- 

nen genom. en - enkel addition kan med de öfriga 
förenas. 
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Dernåst bör hufvudsakligen den åndring öf- 
vervågas , som en uthåällande varme åstadkommer 
i en Chronometers gång utöfver hvad compensa- 
tions anstalten förmåf råtta. Hurudan function ock 
Urets hastighet = må vara af de varmegrader =X, 
som uppgifva dess temperatur, kan den förvand- 
las till en serie af detta utseende: 

y=a+bx+ ec? + &c., 

hvilken ock med ganska få termer gifver tillråck- 
lig approximation, Då Chronometern vid den var- 
me, hvarom hår kan vara fråga, år så ganska 
långt ifrån den hetta, vid hvilken metaller smålta, 
och då föråndringen af den varme, hvaruti Chro- 
nometrar hållas, år ganska liten; så år högst san- 
nolikt, att tillvåxten i Urets hastighet år i enkel 
proportion af de minskade varme-graderne, och 
att således de tvenne första termerne i de flesta fall 
redan tillråckligen noga gifva de sökta variationer- 
ne, så vida sakens natur tillkånnagifver, att re- 
dan coéfficienten 6 år ganska liten, och ce ånnu 
mängfaldt mindre. Då saken likvål generelt be- 
traktas, må man Supponera en ojemn gång och 
föråndring i hastigheten, och derföre bibehålla tren- 
ne termer, utöfver hvilka man visst alldrig skall 
behöfya utstråcka serien. | 

Denna corrections formel blir således: 

1) yza+bbx—+ex?, | 
hvaruti constanta coéfficienterne för hvarje chrono- 
meter sårskilt böra genom försök beståmmas. Der- 
till fordras minst trenne observationer vid olika var- 
me, hvarigenom man finner för 

- vården af xX=X,---I2=""X2 

motsvarande = » - f=Y,---Y2--"Y3 

hvilka hvart för sig insatta i equ, I gifva 



149 
y,=aLbx, Fox? 
Ya =ArP bX2- (02 

y3=a-Fbx3eox3 
och således 

(x Xp — 73 HYr—Y2 )— (Xx, — 2904: —Y3) 

RT RAS (2,22) (2 - x2) 

fed 3 : mo 
/ FR 

> a=Yyr; bo, EXT 

(pa 

| Men då man har att göra med så . delicata 
försök som dessa, der delar af tids.secunder utgöra 
de i fråga varande quantiteterne, bör man ej Va= 
ra belåten med det möjligen minsta antal beståm.- 
melser. Också år besvåret att observera en större 
mångd data ej i förhållande till deras antal; sedan 
man en gäng vidtagit den anstalt, som dertill år 
behöflig. Når man sålunda har en större mångd 
observationer, och combinerar dem tre och tre för 
att få flera vården af samma a, H och c, så skall 
det, för inskrånktheten af våra sinnens förmåga att 
med yttersta noggrannhet anställa försöken, hånda 
att flera af dem, eller alla, åro i mer eller mindre 
mån ifrån hvarandra skiljaktiga. Fråga uppstår då, 

hurudana de sannolikaste vården åro, som dessa 
försök, alla behörigen i calcul intagna, gifva. 
Hvarje beståmmelses arithmetiska ene are 
mest tillfredsstållande. utan bör hårvid den så kal- 
lade methode des moindres carrées håldre begagnas. 
I detta afseende erinras, att då för ett antaget Vår= 
de z, det deremot svarande y, ej år beståmdt med 
den fullkomligaste noggrannhet, det händer, ätt 
equationen: yr —a—bx, ex, =0 ej år fullt rik- 
tig, utan att någon, Bil liten', skillnad efter 
verkstålld subtraction återstår. Om sadana små fel 

' 
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för hvarje försök betecknas med &, så uppköming 
dessa” equationer: 

IL) y, —a—bxz,—0(21=0Q1> 

Ya —A0—bxa —-0232=P2> 

ys—a—bx, —(x3=0Qs, 

y,—a—br, —tz?=0Q,: 

Deraf bliva genom quadrering 

Ean OC ERA ae 

a? — 2a(y, —bx,—cx3) FH &c.=Q3> 

4 Vr OA ab ag 2 AS JAA Ps» 

a PER SR 606 SIN =Q2, 
samt, om försökens eller equationernas antal =-, 
och om man gör 

S(»=Ji + 22 +Yy3 TE +yY, > 
S(x)=X, FX FX Eero rs 

Sery=2 tr Xx + x3 + &c.- + Xr, 

finnes genom addition 

ra? —20(Sty—bS(y — Stat &0. = 9292 ---+Qi, 
hvilken summa bör, enligt Hed vara ett mi. 
nimum. Efter skedd differentiation, verkstålld en- 
dast i afseende på a såsom först ansedd variabel, 
och efter behörig stådning finnes på denna grund 

BJ Ole Hm 

STAS 
hvilket vårde, insatt i de gifna equationerna Il, 
förvandlar dem till denna form: 

Nl.) —M.AÄN,b+tP,ic=Q,s 

o—-M,--N,b+Pic=03> 

—M, SM i a er 

—M,+N puOFE ke =Q, > 
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hvaraf vidare, då 6 anses för variz2bel, fås 
Nib? —2b(M,Ny—N, Pic) +F&0=0Q7, 

Nb? —2b6( MM, N—N. Pc)+&=Q, 

rela N3>— NN, P3 0)+ &c.=Q3> 

s N2b2—20(M, vi —N, PL earn eo 

Om man derföre gör 

S(N2)=N24 Nit NI N2, 
S(MNY= MM, Ny + M, Nå + M3 Nys: + MN, 

S(NP)=N, Pi + N3 P- + N3 P3:-- + Ni Pi, 

a blir 
S(N”)b2—26(S(MN)—eS(NP) 4 ke =Q7 

FOR. 
och efter förenåmnde grunder ) 

S(MN)—cSCNP) 

SCN?) 

Detta vårde. förvandlar åter equationerne III 
till denna form: 

-— 
-— 

Di —Qi tt RC =0r 

—Q tr Esa c=Q, > 

SR a NE 

—Q + on Oo 
hvaraf, i afseende på c såsom variabel, finnes: 

Ri —2RB,Q, ct &c=901, 

RI? —2R,Q;c+ &e = 03; 

R3e?—2R GL = 
- 

FRE R, Q RN Mö. 
samt sluteligen efter. skedd summation och diffe- 

reniliation 

FAO: KRIG: FR, rok RQ 
Ne RE TRVRE USER, 
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Detta sannolikaste vårde för c insatt i de föår- 
ut beståmda expressionerne för a och b; gifver ock 
deras probablaste vårde. 

För att i speciela fall låtta bruket af denna 
method, torde vara tjenligt att erinra, det den, ef. 
ter hvad synbart år, leder till denna procedure : 

Hvar och en af equationerne 
y,=a+bz, + ex, 

ya=a+bz, Hex, 

Jäsur 08 Eve ,; 

KRM br dd 

multipliceras med den termens coöfficient, som skall 
bortskaffas, hvarefter de alla till en summarisk 
equation adderas, utur hvilken vårdet för samma 
term beståmmes och substitueras i föregående suite 
af equationer. Om början hår göres med a, hvars 
coéficient enheten år, behöfves i detta fall ingen 
vidare ftroltinlicapions men summan af alla equa- 
tionerne gifver med den förut antagna beteck- 
ningen: 

SÖ=ra- bS esk 2), 

hvaraf, såsom tillförene, fås 

a=—(Soy —bS()—i8(x3))- 

Detta vårde, insatt i hvar och en af ofvan- 
stående. primitiva equationer, eliminerar a, hvar 
igenom. dessa förvandlas till denna form: 

MM, =" b+P, C, 

MN sb dPLE, 
IM3E= Na DER, 6 

M,= N,b+Prt. 
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I afseende på bortskaffandet af b multipliceras 
hvarje af dessa equationer med sin motsvarande N, 
såsom varande quantitetens 6 coefficient, då följan- 
de uppkomma: 

VM, N =Nib-tN, Puts 

MM. Ny=N3Ib+ N Pso, 

i MM, NA RO 3 

M, Ne N:b E N, P, C. 

'Om då hår göres såsom tillförene 

SCMNY=M, N, + MN; + MM; N3--- 3 MN, 
S(M)y= NM + NM + NI es + Ni, 
SCNP)=N,P, +F NP +N3;P3-:-- + N,P,, 
så blir summan af equationerne 

S(MN)=bS(N?) + cS(NP), 

hvaraf såsom förut 

S(MN)—eSCNP) 

SC(N2) 

Då detta vårde insåttes i nåstföregående suite 
af equationer, elimineras b, och equationerne för. 
vandlas till detta utseende: 

Q, = R, C> 

Q =RBa ct; 

8: Eat es 

Q, = Rue Es 

hvaraf Q., R,=Rtec, 

| be Q. Ra=Ri0, 

I Qs R3 =R3 0, 

Q; Ri = Ric 

a 
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och summan 

Qi Ri FR Rast Ar Re =CRI+ Rå Ri)e, 
Q: QR TROR attt OR, / 

Rå + Rår men NR 
Säl 555 — 

Denna recapitulation torde synas öfverflådig , 
men lårer för dem, som blott practiskt behandla” 
åmnet, ej vara på orått stålle. 

Hvad såttet att anstålla de till denna calcul 
nådiga försök betråffar, synes det låmpeligast kun- 
na ske sålunda, att Chronometern och en Metall- 
thermometer af vanlig Fick urs form, inlåggas bre- 
devid hvarandra i en vattentåt öfverst öppeh Bleck- 
dosa, hvilken till hålften eller något deröfver in- 
sånkes först i kram snö, och sedan successivt uti 
vatten af olika varme, så att samma varme i flere 
timmar oafbrutet underhålles, hvarunder Chrono- 

metern med ett Pendel.urs förut såkert beståmda 
gång jemföres. Vid dessa försök anser jag Metall- 
thermometern böra föredragas den af glas och qvick= 
sillver, så vida kropparnes uppvårmnings hastighet 
är en function af deras materiella beskaffenhet, och 
deraf beroende vårmelednings förmåga, af deras 
måssa, volum och figur, hvilka alla omståndighe- 

ter åro närmast lika hvarandra uti en Chronometer 
och Metall-thermometer, som derföre begge såkrast 
kunna bibehållas vid samma varme. Uti vattnet 
utom Bleckdosan år nyttigt att insånka em qvick- 
silfver-thermometer, som tidigare tillkånnagifver en 

intråffande varme- förändring ån den hunnit blifva 
mårkbar på Instrumenterne i dosan, och sålunda 
påminner om tillspådning af mer eller mindre varmt 
vatten för att corrigera temperäturen. Att Pendel- 
urets gång vid dessa försök bör vara såker och no- 
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ga beståmd behöfver ej påminnas. SÄL 
och flitigt fortsatta observationer år den bekant 
ett Observatorium. Ganska såkert och med blott 
några få ögonblickssbesvår kan den ock på andra 
stållen, der låget det tillåter, finnas efter den af 
ÖLBERS uppgifna förtråffeliga method att iakttaga 
Fixstjernors bortskymning bakom ett högt ogenom- 
ke object "'. 

2) Uti v. ZAcas Monatl, Corresp. 1801. Fehri. s. 124 följ. Ett 
ögonskeuligt bevis på denna methods duglighet må mig till 

SUrae Chronometer-Observatorers Ofvertygande, hvilka ej för- 
sökt den, tillåfas att anföra, utdraget ur mina anteck« 
ningar, 

För att controllera gången af ett af Magellan i Londen 
gjordt Ur med fernissad Granpendel, observerades Stjern- 
occultationer af Åbo Kyrktorn med tillhjelp af endast en 
fyra gånger förstorande Handkikare , hvilken inom dubbla 
fönster. stöddes vid beståmda punkter af fönsterposterne. 
På mitt afståad från Tornet, och i ett rum med tvenne 
fönster ; kan jag med iakttagen skyndsamhet inom några ml- 
puters tid erhålla sex immersions observationer af hvar 
Stierna, sedd från tre särskildta stållen i hvardera fönstret, 
Följande äro råa ocorrigerade observationer: 

1815 d. 17 Maji: Y uti Örnen = 10! 58! 33! immers, I, 
oc - = = IO 3538 50 SÄ SÄ rå 

MÖTE EKOT ma ee 
BESINNA VOL LES No mds 
Y -. - — 405 1 2 RON Tees All NES 

OO NEN EN PS TR SN DER SER SG 
d. 19 Maji: Yksel LR TO SO ARS Sn 

06 Te IE TO-ASE Se > ND 
SVA he NT = TON (SBR SNR 

of RN SÖ Fr RN Sr je TE ke 
Y - - = IO 353 4 TRANS 

CK TTR BT OT SEN OLIN SK ANS 
d. 23 Maji: Y = = =10 35 9 SEA 

Ob = KO: SE 205 om EL Al 
Miele, TO 30132, SVS NOR 
0 > = =10 36 49,5 - - 2 
AR SN TO ST DS Ne SS 

vol MERA ES NAO ANS ÄN pr lg 
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Efter den sålunda funna equ. y=abzx-+rex> 
bör man kunna beståmnma Chronometerns hastighet 
för den varme, hvaruti den befinnes, och om var- 
men år oföråndrad under en gifven tid =t, bör 
ock Cbronometerns framskridning för samma tid 
vara =yt. Men om varmen år variabel, blir ele- 
mentet af framskridningen u=fydt, integrerad ifrån 
början till slut af den tid, för hvilken man vill 
finna denna framskridning. 

Deraf finnes Tidsskillnad Urets dagl, acceler, 
efter afdrag af Stjer- 
nornas dagl. fram- 

för en dag. - — skridninge 

för d, 17-19 Maji > LIT så 1-'490 

54 a 1,90 

54 1,90 

354235 - 1,65 
5423 - 1,65 
5455 ” 1,40 

d. 17-23 - - 54 - 1,90 
53,92 a 1,98 

53,83 - 2,07 

3392 - 1,98 

517 = 1,73 
54 33 = 1,57 

d. 192805 54 - 1,90 
53,87 = 2,03 

5373 - 2,15 

5375 - 2,15 
3412 in 1,78 4 

Medium efter probabili- : 54,25 - 1,65 

tet af dagarnas antal — 

mellan observationerne )23'.54"',072 - 1"',828. 

Skillnaden mellan den största och minsta accelerationen 
utgör ej mer ån & sekund; de yttersta gränsorna afvika 
mindre ån + sekund från Medan och detta medium år 

nårmare än 107 sekund till sanningen. En sådan såkerhet 
torde med så Jitet besvår och utan ett kostsamt Passage- 
Instrument på intet sätt kunna vinnas, Lika, säker blir 
ock den absoluta tidens bestämmelse efter de af Olbers upp- 
gifna formler. 
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På det denna Integral må kunna begagnas, 
år nödigt att en relation mellan tiden £ och var- 
men x år gifven, till hvars finnande de vid ob- 

servationerne sig företeende omståndigheter böra 
föranleda. . Om Chronometern hålles hela dygnet 
uti fri luft, bör luftens varme-föråndring för hvar- 
je del deraf vara genom observation eller calcul 
kånd. Emedan denna varme straxt på eftermidda- 
garne vanligen :befinnes vara kommen till ett maxi- 
mum, och vid Soluppgången till ett' minimum, så 
kan, då man åfven i denna fråga låmpeligen be- 
tjenar sig af en serie i denna form: z= A+ Bit 
-+FCt?2 + &c. såsom approximations formel, . man 
ej vara belåten med mindre ån tre termer deraf. 
Åfven fyra termer synas i vissa fall blifva nöd- 
våndiga, då de beståmmande observationerna åro 
gjorda på otjenliga:tider, eller då någon irregulier 
gång i varmen mårkes. Snarast kan den fjerde 
termen umbåras når en eller fere observationer åro 
anstållda den tid varmen år högst, och de öfriga 
nåra början och slutet af den tid, som formeln 
skall innefatta ), 

Når man Ööfvervågar, huru och af hvad or- 
sak varmen Öfver dygnet föråndrar sig, att den 
om dagen tillvåxer och aftager efter Solens förån- 
drade höjd Öfver horizonten, men att det återstå- 
ende af aftonens varme om natten år uti jemnt af- 
tagande ånda till morgonen; så får man efter olik- 

+) v. LINDENAU's uti Vv. Zacn's Monatl, Corresp, 1807, Jan., 

sid. 47, 48, uppgifna värde på relativa dagliga Solvarmer 
=(sinh — sin x') Cos A Cos S+((b — 2) sin A sin Ål (der A år 

ortens Polhöjd, ) Solens Declination, 2 tidsvinkeln och ph 
denna vinkel vid Solens uppgång), som abstraherar öfriga 

locala förhållanden och förändringar af klar och mulen luft, 

och derföre uppgifver blett ett medel-resultat, kan kår ej 
spplicerass 
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heten i verkande orsakerna anledning att fördela 
det i två perioder, en ifrån "Solens uppgång till 
dess nedgång, och den andra derifrån till följande 
uppgång. För den förra eller dag-perioden bör 
varmen, med undantag af speciela fall (regnda- 
gar, m. m.), exprimeras med z=A+ Bt+4+ Ci; 
men efter Solens nedgång, med afseende å varmens 
jemna aftagande i proportion af tiden ånda till Sol- 
uppgången, med x=AZi F Bit. Det år så mycket 
-tjenligare att bibehålla denna fördelning, som den 

"åfven år låmplig till de fall, då man antingen he- 
la dagen eller någon del deraf vistas i fri luft och 
exponerar Chronometern för luftens varmeförån- 
dringar, men på det återstående af dagen och om 
natten befinner sig inom hus, i hvilken håndelse 
dagsformeln år tjenlig för vistelsen under bar him- 
mel, men .nattformeln deremellan. ' Constanterne 
för dessa formler böra för hvart tillfålle sårskildt 
beståmmas efter i detta afseende gjorda Thermo- 
meter-observationer. Ju oftare dessa antecknas, 
desto såkrare blifva 4, B och'C samt AZ, och B, 
efter ofvanbeskrefna method gifrna, hvarföre det 
ock synes vara åndamålsenligt, att en Metall- 

thermometer alltid åtföljer Chronometern i samma 
dosa, der denna förvaras och transporteras. 

Beståmmandet af Chronometerns långsamma. 
re eller fortare framskridning och afvikelse från 
rått medeltid beror således af följande equationer: 

L)y=a+bx+ec2", 

IV) EM HBt Che 

VIN EAT, 

VIL) u=fydt; 
och Chronometerns acceleration inom tiden & blir 

e=u—i=fydt-—1i1. 
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" Hårvid bör anmäårkas, att man vål redan vid 
bestämmandet af coefficienterne uti equationerne 

IV och V borde kånna vårdet af ti rått medel- 
tid; men emedan varmes-föråndringen i luften ej 
åker så ögonblickligen, att man vid dess iakttagan- 
de behöfde hafva afseende på secunder eller färre 
minuter, så år nog att vid försöken efter Chrono- 
meterns anvisning nyttja ett approximeradt vårde 
på f, då man får coefficienterne gifna sådana de 
böra vara åfven för ett noga vårde deraf. 

Hufvudfrågan år hår att. finna 2 når u år på 
Chronometern observerad. "Att ur equationerne IV 
och V ensamt söka den går ej an i afseende på 
den anmårkta långa variationen af x, hvarföre 

vårdet af zur equ. IV eller V bör insåttas'i equ. I, 
och det deraf uppkommande vårdet af y substitue- 
ras i equ. VI Sålunda finnes: 

y=4 + Ab+ TP e+tF(Bb+2 ABotF(Cl+B': 
+ 2ACe)U -F2BCE A+ Ceti"; 

ydt=(a—+ Ab + Ao dt +(Bb-r2ABe)tdi-Fi Ch 
+ Bet 2ACe)t dt + 2BCer dt+4+ COirdt; 

samt efter skedd integration 
VIL) u=/fydt = (a-b db + Ao (Bb + 2 ABec)t 

+3 (Cb Bet 2 ACO + 3 BCet" SÖ 

Någon constant corrigerande quantitet behö 
ver hår ej tilläggas > om i antages sådan, att den 
försvinner på en gång med u. ”Roten £ till den- 
na equation .af femte graden år ej svår att finna 
genom approximation, emedan alla coefficienterne 
Er 1 nummer gifna. Den anmårkning får hårvid 
tilläggas, att vårdet bör bestimmas minst med fyra 
decimal zifror, på det secunderne, då timme är 

enhet, noga må blifva bekanta. Det sålunda fun- 
na t subtraheradt från Clironometer-tiden 2 gifver 

dennes acceleration eller retardation, råknadt från 
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det ögonblick då £ begynnes, och intill det då u 
observeras. Det förstås, att om måttet för Chrono- 
meterns hastighet år gifvet efter medeltid, bör ock 
a vara resultatet af Chronometerns till medeltid re- 
ducerade uppgift, då ock £ samt accelerationen fås 
i medeltid. Då man genom Chronometerns anvis- 
ning och i anledning deraf skedd öfverlåggning 
efter anståldta försök kånner tvenne nåra approxi- 
merade vården af t, så fås dess råtta vårde snarast 
på följande sått: 

Det första approximerade vårdet må vara =", 
hvilket insatt i equ. VII gifver för u ett vårde =. 
Ett annat nåra vårde af t - M SET 
gifver för u JG & L är - SU. 

Då år t=/ t'—1"Y, som år mycket MÅ 

närmare till ENE rätta Sad ån de förut upptagna, 
Repetition håraf leder ånnu nårmare, 

Men man skall ganska sållan vara föranlåten 
att upplösa en sådan femte grads equation. Oftast 
är Chronometerns gång i olika varme tillråckligen 
noga exprimerad med equ. y=a-+bx, så att c=0, 
då för detta fall equationen VII förvandlas till den- 
na cubiska: 

VILL) u=(a+ AZb)i-+tZBbi + 3Cbi', 
hvars rot Zz år den sökta tiden, 

Då man skall hålla råkning öfver Chronome= 
terns gång om natten, och således betjena sig af 
eqluv, Xx = Här Byds så fAS 

IX.) u=(ar AZ, b-F Alc)t-+bI(Bb-Fr24, B,c)i 
+ IB. 

Om man åfven hår har ce=0, så blir 

X.) u=(a+ AZ bji+3B,bt”. 
Alla 
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Alla dessa formler hafva det för sig, att de 
nåra iakttaga den strångaste rigor mathematicus, 
men åro ej nog beqvåma i tillåmpningen. I detta 
afseende år nyttigt att vara betånkt på en approxi- 
mation, hvilken ock hår kan påfinnas och begag- 
nas med full såkerhet inom grånserna af vår ob- 
servations förmåga. Till ernående deraf kan man 
i stället för z beståmma Chronometerns acceleration 
e=u-—t. Om nemligen värdet £=u— 2 insåttes i 
-equ. VII, der högre digniteter af e, såsom ganska 
liten, bortlemnas, och man gör 

p=(a+t+r AbtFr ÄA'c— 1)utI(Bb+-2A4Bo)u 
FI (0C+ Bet 2 ACOW + IBC + 10Ccu; 

g=(a+ 4Ab+ Zod+(Bb+F24Bc)u(Co+ Be 
+ 2 ACce)uz2-H2 BC cu +QC? cut; 

$=I(Bb-I2ÅBc)+(CoO+B? c++ 2 ÄCc)u 

-- 3 BCcu2 + 202 cu?3 

så år XL) o=p—qe+-re?, 
å Å Nu ; 2v/pr 

och således, då P år positiv , Sin v=— a och 
v 

antingen e=—T'g+ v. NE eller e=— Cotg 3 v.A/E; 
7 r 

eller ock, då 2 år negativ, Jes MER och antin- 
r d 

gen e=Tgiv. ve eller em Golg sv. 
7 

I de fall, då e=0, blir 

p=(a+ Abe 1i)ut I Bbu? +ICbul; 
q=(a-FAb)+ Bbu+ Cbu?; 

v=1BbtCbu; 
KV. 4. Handl. 1825. St. II. 11. 
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och för natt-equationen 

pa=(a FA, b—1)0+3 Bi bu”; 
q= a + Åb- Bi bu; 

FSE MP og 

Men en ånnu beqvåmare approximation kan 
hår med bibehållande af tillråcklig såkerhet an- 
våndas. Om man uti equ. e=u—?t utur equ. VII 
insåtter vårdet på z, så finner man 

ez=(aFAb-F ÄAc—1)t-+3(Bb+2ABec)t 

+ HCb+2A4Ce+ BoOr+ BC +3C ct, 
som år den för tiden u eller £+4+e nödiga corre- 
ctionen. Men e&e är så liten, att någon dylik corre- 
ction åfven för denna tid ej mera kan af våra sin- 
nen fattas, hvarföre correctionen för t eller u—+He 
åfven år =e. Derföre blir ock den BRN 
tidens u correction denna: 

XIL) e=(a+ db Ac — i)u + (Bb + 24BO)u? 
+ 3(Ch+ B?2c + 2ACc) u? +— 3 BCcut + 30? cu", 

och således i de händelser der c=o0, 

för dagen: XIHL)e=(a-+ Ab —r1)u + Bbu?-4+3Chu3, 
för Hatten: XIV.)e=(a+t4Z,b—1)u+TBibu?. 

Om man dessutom utur equ. I söker det vår- 
de på x, hvarvid accelerationen år 20, hvilket 

må vara —g, och räknar varme-graderna derifrån, 
så att 4, B och C beståmmas efter variabla quan- 
titeten x—g, så får vårdet på e denna i dagsråk- 
ningen förekommande enklare form: 

XV.) e=b(du+3Bu?+ICu?). 

Efter analogie hårmed synes ock, att om nå- 
gon dag varme equationen skulle fordra fyra ter- 

mer, så att o=A++F+Bu+ Cu? +t+ Du?sz så blefve 

XVI) e=b(du+t+I Bu? +ICu + I Du+), 

hvilket icke betydligt Ööker corrections-råkningen, 

” 
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Med förenåmnde vilkor för beståmmandet af 4, 
och B, blir för natten | 

XVIL) e=6(4,u+H+2B,u2), 
Jag anser tnig skyldig att med något exempel 

visa dessa equationers anvåndbarhet och bruk, För 
theoretici gör vål detta en onödig vidlyftighet ; men 
jag anhåller att de måtte förlåta den, om den för 
practici medförer någon önskad upplysning. 

Genom försék med en Chronometer finnes, att 
den efter medeltid uti 

varme retarderar 
i ed 

Naess ae lea EA 
INS SUS MSS SNS 4 
20 . FIRAR SYN a PSI 2,1 

30 Me RA Reg LA RN NOR G 
ATL SR AA SN mk AN NSL 
45 o- SNS Ner le La NOj2 

Då dessa resultater skola nyttjas uti equ, I, 
bör man påminna sig, att emedan 4 exprimerar 
Chronometerns hela af varmen föråndrade hastig- 
het, hvilken utan varmens verkan bör vid någon 
gifven temperatur vara =1, så år y— 1 hastighe- 
tens af varmen derutöfver förorsakade åndring. Så- 
dedes blir hår, om c negligeras, accelerationen för 
dygnet: y—1=(a—1)-+- bx, och då de genom 
försök funna vården hitinså: tas, fås följande equas 
tioner, deruti retardationen ingår såsom en negauv 
acceleration: 

— 1,7=(4—1) + 176; 
— 2,0=(a4—1 )-+ 196b; 
— 2,1=(a—1)-+ 20b, 

— 9,0=(a—1)—+ 396, 
— 10,0=(4— 1)-+41b,; 

— 10,2=(a— 1)—+ 45 b. 
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Genom summation, så vida (4— 1) öfverallt 
har lika coefficient, och division med equationer- 
nes antal, finnes deraf medel-equationen: 

—5,83=(4—1) + 30,170,; 
hvilken subtraherad från. ofvanstående, förvandlar 
dem till" dessa: 

= 4,18 

om— 23,83 =1I1,17)0b, 

mt 3775 = KOJNTG, 

=—3,17= 8.835, 
SA, = 10:03 0; 

—4,37=14,83Db. . 

Dessa, multiplicerade med coefficienterne för b, 
gifva: 

— 54,39= 173,45 b, 
—42,78= 124,77 b, 
—37.93= 103,43 b, 
—27,99= 77:97 0> 
— 45,16= 117,29h, 

—064,81=219,93b, 

hvarafsummariska equationen år: —273,06=816,84b, 

e | 273,06 » 
som gifver för dygnet b=-— GR 07,33429, 

och Log. —b=0,5241211— I. Detta vårde, insatt 
i den första medelequationen, gifver (a—17)=4",2573. 
Hastighetens tillvåxt uti x graders varme i ett dygn 
år således: 

LÅ "ht 

y—1=45-2578—90 ,33429-X 

når , varmegraderne råknas på vanligt sått ifrån 
o”. För jemförelses skull må följande parallel 
anföras: 
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| skillnad, 
retardation efter j 

värme KGLOR våknin sannolikt 

8 — observationsfel 

BA ECT 1,43 —=027 
19 2,0 2,09 + 0,09 
20 2.1 2,43 + 0,33 

39 9,0 8,78 — 0,22 
41 10,0 9:45 TS 
45 10,2 10,79 + 0:59. 

Om dessa skillnaders tecken i början varit 
positiva och sedan negativa eller tvertom, sa ha- 
de det gifvit tillkånna, att formeln med constan- 
terne a och b ej var tillråcklig att exprimera dessa 
försök, utan att åfven termen med coefficienten c 
bordt tillåggas. Men nu då skillnadernes tecken 
variera, visa de endast observations fel, och god- 
kånna equationens form. Dessa slags försök åro 
ej låtta att på delar af secunder noga anstålla, 
hvarföre man ej bör lågga det Observatorn till 
last, att små fel dervid insmyga sig. Men emedan 
det år sannolikt, att de beståmda experiment-qvan= 
titeterne ej alla ligga på en, utan på olika sidor 
om sanningen; så kommer man den nårmare ge- 
nom många försöks jemförande med hvarandra al- 
ja på en gång, efter denna method, ån genom 
hvarje enskildt försök sårskildt. Derföre böra ock 
de qvantiteter, som den funna formeln gifver, 
hvilken bör anses corrigera enskildta begångna fel, 
hållas för riktigare ån de, som genom försök åro 
directe beståmda. 

Om man uti det funna vårdet på hastighe- 
tens tillvåxt gör z=0, så synes att Chronometerns 
acceleration vid o” varme & 47,258 i dygnet. 
För det fall, då acceleratioren försvinner, blir 
0=4",2578— 0",33429x, hvaraf x= 12,74. Den- 
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na Chronometer år således justerad att gå jemnt 
uti 12”,74 varme ").  Råknar man varmen vid 
observationerna ej ifrån co”, utan ifrån Chronome- 
terns nu funna medeltemperatur 12,74, så blir 
den constanta termen a— 1 uti expressionen för 
hastighetens föråndring ej synbar, utan innesluten 
i sjelfva formeln, och hastighetens tillvåxt expri- 
meras då med —0733429(x — 12", 74) för dyg- 
net, samt med -I deraf eller med — 0";01393 
(x— 12,74) för en timme. Och emedan coef- 
ficienterbe A, B, C, A,, B, böra beståmmas ej 
för hela dygn utan för enskilda timmar deraf, så 
är en timme enhet för tiden zt, och således vårdet 
för b=— 0”,01393. Med vilkor att åfven A, 
B och C åro beståmda efter varmeföråndringen 
(x—12",74), blir således i detta exempel 

XV.) e=—0",01393 (4u-+ XI Bu? + 3 Cu), 

Sedan Chronometerns kånslighet för varme en 
gång för alla sålunda blifvit kånd, förestår dagliga 
besiämmelsen af varme-equationens coefficienter. 
Låt i detta afseende vara observeradt: 

(kl.8 fm; (EUT2N KRISEN 

£= 0; 4; CRY 

5 NIE 24; 20 3 

således x— 12",74= 5,26; 1,20: 47,265 

+) Engelska Artister tro, att de för vårt nordligare climat 
bör: justera Chronometrar till lågre varme ån för England. 
Jag skulle anse motsatsen vara riktigare. Vår sommar- 
varme ar sådan som Englands, men om: vintraene hafva vi 
i våra vål fö:sedda rum, der ock Chronometrar vanligast 
förvaras, varmare, En Chronometers medelvarme är derfö- 
re hos oss ej under 18? Cels., hvarfore man ock vid be-. 
ställningar borde föreskrifva justering till 65? Fahr, varme, 
för att hos oss få nårmaste likhet mellan gången om soma 
zar och vintrar. 



/ 107 

'så år, då dessa vården insåttas i equ. IV, 
5,20! ÅA, 

II ,206=4+ 48-160, 
T726=4+9 B-I- 81 C; 

hyvavafd =5,;20; B=2; Je C=—-0,2556, 
x—12'.74=5;20-V 2,522t=—0,25501?; 

IV.) x=18—+ 2,522t —0,25501?, 
eller ock r=18 + 2.522 Uu— 0,25 50 t. 

De hårtills fonna vården gifva saledes för 
den antagna dagen a corrections formel: 

SVS 07534 — 0”,017574? + 0”00118743. 

Om då en observati ion gjordes, når Chrono- 
metern visade 12!5021”,7 e. m. =12! 83936, så 
blir, emedan tidsråkningen begyntes ifrån kl. 8 
f. m., u=4",83936, och den sökta accelerationen 
e=—0",652. Med denna quantitet retarderade 
Chronometern inom den gifna tiden u, hvarfö- 
re den corrigerade tiden med tillågg deraf blir 
Fu —e=U-F0",6032=4! 50 22",332 , eller råtta 

observations momentet = 12! 50' 22”, 332. 

Om Chronometern efter den funna dagsequa- 
tronen gär till dess den visar 9! e. m., så är för 
detta ögonblick u=13, och e=—1", 314. Hårvid 
bör anmärkas, att detta wvårde af e blef litet der- 
före, att varmen efter denna dags-eqnation innan 
kl. 9 om aftonen varit några timmar under medel- 
temperaturen, hvaraf acceleration och således minsk- 

ning i den förut förorsakade retardationen SS 
kommi:s. Om man nemligen i equ. VI går t= 

så finnes z=7",$. Ett sådant förhå [lande i 
Vvarmen , att den kl. 12 på dagen varit 24", och 

kl.g om aftonen 7',5, år nog ovanligt, och kan 
bero dels på oriktig supposition om varmen i det 

fingerade exemplet, dels ock derpå, att varme-equa- 
tionen år utstråckt för långt utöfver grånsen af ob- 
serVvationerne. s 
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Derefter intages Chronometern uti ett rum, 
som kl. 9 om aftonen år 20” varmt, och som kl. 
7 följande morgon år 19”. Då år varmen öfver 
Chronometerns medel-temperatur =20—12,74=7,26 
och 19—  12,74=6,26, och således, om man uti 
equ. V begynner t vid kl. 9 e. m., t=10 vid kl. 
7 om morgonen, samt : 

> Pg 

As Fiohy 05205 

hvaraf B, = — 0,1, och Z—12,74=7,26 —o,1t, 
eller 

V.) z=20—0,11=20—0, 1 U. ; 

Således blir hår e=—0",01393(7,26 4 — 0,05 u”) 
eller e=— 0", 10112 + 0”,0007 4? 
Utstråckt till kl. 7 om morgonen gifver den u=10 
och accelerationen e=— 90", 941. 

Hela retardationen för ungefår ett dygn, ifrån 
kl. 8 f. m. den ena dagen till kl. 2 f. m, den an: 
dra, blir således: för dagen =1",314 

- natten =0,941! 
—— 

tillsammans - - 27.255, 
emot hvad Chronometern uti 1274 varme skulle 
hafva gått. 

Om man nesgligerat varmeskillnaden om afton 
och morgon, och ansett varmen att hafva varit 20" 
Öfver hela natten, så hade man fått retardationen 
=14011, och om varmen både dag och natt wva- 
28 hade retardationen på dessa 23 timmar 
Nar 2 ,.326; 

Når man sålunda beråknar sin Chronometers 
gång för hvarje dygn, skall det ej slå felt, att man 
alltid har reda derpå, i fall inga i denna calcul ej 
intagna orsaker verka någon hår opåråknad ändring. 
Intråffar någon sådan, så kånner J28 intet pålitli- 
gare sått att beståmma dess quantitet, ån att på 
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anfördt sått beråkna gången, och sedan jemföra re- 

sultatet med observationen. 

Mingen torde anse allt detta vara en till in- 
tet nyttig mikrologie. Men om så år, vet man 
det åtminstone icke innan man funnit det genom 

ofvanbeskrefne calcul. Och i sanning, om det år 

mikrologie att hafva att göra med små quantiteter 
och en delicat calcul, så år all beråkning af tids- 
skillnad emellan nåra belågna orter, och således 
bruket af Chronometer i de flesta fallen, åfven 
mikrologie. Ingen, som beslutit att med dessa slags 
småheter sysselsåtta sig, torde derföre vilja dispen- 

sera sig från besvåret att åtminstone en gång så- 
lunda undersöka sitt Instrument, för att derefter 
veta, antingen han kan anse det för orubbeligt af 
vårme, eller om han jemt måste med corrections 

calculen följa dess gång. I alla fall synes således 
ej on yttigt att hafva gifvit anledning, antingen till 
efterföljd eller till någon båttre bearbetning af 
ämnet, 

Men åro då alla hårtills gjorda Chronometer- 
observationer derföre alldeles onyttiga, att en så- 
dan calcul i brist på dertill nödiga data med dem 

"icke kan anstållas? Jag påstår det icke. Om man 
ock saknar ett hjelpemedel mer till ernående at 
såkerhet i slutsatserne, och derföre nöådgas hysa 
några tvifvelsmål om den fullkomligaste noggrann> 
het, bör man dock ej förkasta dessa för Långdbe- 
ståmmelsen vigtiga åtgårder, utan söka att begag- 
na dem så vidt omståndigheterna det tillåta. Hvad 
fårre enskilda observationer lemna tvifvelaktigt, 
kan genom många resultaters jemförande blifva råt- 
tadt. Nödigt synes likvål att hårvid ej lita en- 
samt på den i detta afseende ofta nyttjade arithme- 
tiska methoden, utan att underkasta de gjorda ob- 
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servationerna en mer analytisk granskning, och så- 
lunda framlocka de upplysningar, som de kunna 
gifva. 

Då hvarje Obhbservator, som med en Chrono» 
meter reser för att beståmma orters Longituds skill- 
nad, år på det sorgfålligaste angelågen om att så 
ofta och på så många orter, som möjligt, få Chro- 
nometerns dagliga acceleration - eller retardation, 
når den ej blifvit genom calcul gifven, genom di- 
recta försök beståmd; så förekomma bland dessa 
uppgifter ej sållan Aere dagars sérier för en ort, 
hvaruti enskilda termer mer och mindre skilja sig 
från hvarandra, och emedan man då tilltror sitt 
Ur om en jemnare gång ån sin observations för- 
måga om fullkomlig precision, så tager man af 
dem alla ett gemensamt medium. Men det sannoli- 
kaste babsndistltdet af dem gifver det enkla 
arithmetiska medium icke, då man ej får påstå, 
att alla uppgifterne, så vål de aflågsnaste som de 
nårmast till medium varande, åga lika probabi- 

lite. Om serien ej år för lång, då man kunde 
förmoda en ökning eller minskning 1 acceleratio= 
nen, kan man i denna håndelse suppouera, attter- 

merna deruti tillvåxa eller aftaga i någon jemn 
proportion efter tiden, hvaraf de åro en SENARE 
Om nemligen dagarnes eller dygnens antal beteck- 
nas med D, deremot svarande resultat af mid- 

dags momentet meå R, samt om MUN betyder för- 
sta dagens, hvarifrån råkningen begynnes, middags 
muvment, och & ett dygns acceleration, så är R= 
M+aD, i hvilken equation hvarje observations 
uppgift insåttes, på det att det sannolikaste vårde 
för M och & må efter ofvanbeskrefne method ut- 
letas. — Till upplysning må tjena följande 

Exempel: (ut Vet. Acad. Handl, 1811, 8. 245): 
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Chronometern observerades i Stockholm om 

middagen 
| dagl, accel, 

( CN t " 
den 28 Maji: ot 3 23 32 HR 

29 ERA 4 13,39 2 
| Fn 6 52,83 30 5 ,22 

31 SF NRO Of srt 0 
I Junii — 6 52,53 3155 

Deraf fås följande equationer: 
3 23",32—=M, 
4 13,39=M + 2, 
5 6,22—=M-+ 20, 

6 095=M—+30, 
6 52,53=M+ 42, 

Summa: 25 = 36,41=5 M+ 100, 
medelequat. 5 128 JM RR 
hvilken subtraherad från de föregående gifver 

103”,96=20x, således 207,92=40 
5339= > 53,89 = d& 
FOO LO, 53,07 =0& 

53.067 = d&, 210,50= 404 

105,25 =206, = Summa 525, 98= 100 
hvaraf dagliga accelerationen «=51",598, hvilken 
insatt i första medelequationen gifver första dagens 
corrigerade SE nomnrag M=3 227.084, och i 
allmånhet: R=3'22",084 + 52”,598 D. 

Deraf finnes följande jemförelse: 
Skillnad 

Chronometerns sannolikt 

observ. medelt. utråkn. medelt. observitel 

d. 28 Maji: ot3” 237,32 — 03" 22,084 —+1”:236 

29 42:30 4 14,082 — I1,202 

30 5 6,22 5 7,280 — I1,060 

3I 6 0,95 5 59,878 + 1.072 
zJunii: 6 52,53 Ö 52,470 + 0,054 

-- 
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Vore man såker att den sålunda på en ort 
funna Chronometerns gång i långre tid bibehålles 
oföråndrad , så vore ej något tvifvelsmål öfrigt om 
råtta tidsskillnaden emellan observations -orterne. 

Men då man af anteckniogarne finner, att den va- 

rit variabel, så lårer man ej följa sanningen når- 
mast, då man anser föråndringen hafva skedt ögon- 
blickligen de dagar man blef dem varse, hvarföre 
icke heller den method, att anse gången mellan 

hvarje sådan observation för Jemn och lika med 
antingen den föregående eller efterföljande accele- 
rationen, synes vara den mest tillfredsstållande. 
Undantag gifvas visserligen för sårskildt verkande 

orsakers skull; i det hela bör man vål dock råk- 
na på naturens verkningar efter continuitets lagar- 

ne, och derföre ej utan tydliga anledningar antaga 
några liksom af en nyck föranlåtna språng. 

Men hurudan år då den correction, som bör 

bibringas, för att i afseende hårpå komma till ett 
mer tillfredsstållande resultat? Problemet, som i 
detta fall erbjuder sig till upplösning, år detta: 

En Observator, som reser från orten A, iakt- 
tager der då sin Chronometers middagsmoment, 
erfar det efter gifna dagars förlopp på andra orter. 
B, C, o. S. V., samt antingen dröjer öfver dygnet 
på några stållen, eller återkommer till dem för att 
beståmma Chronometerns dagliga acceleration. Han 
vill veta hvad tiden år uti A i samma Ögonblick, 
som den uti B, C, o. sS. V. beståmmes? 

Låt antalet af de förledna dagarne betecknas 
med D, Chronometerns middagsmoment på orten 
A den dagen, hvarifrån de följande råknas, med 
M, Chronometerns tid efter D dagars förlopp på 
orten 4 med S, och constanta coefficienter, hvil- 

ka efter observationerne skola beståmmas, med a, 

mu 
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B, y, &c. . Då kan åfven hår den förut nyttja. 
de formen af equation, säsom enklast af flera dy- 
lika, anvåndas, så att man generelt har: 

S=M+FaDFBD?+yDI + &c. 
Men då uppkommer den frågan, huru måns. 

a af dessa termer man tjenligast bör i equatio- 
nen bibehålla? Det år tydligt, att om observa- 
tionen skedt, utom uti 4, endast å en annan ort 

B, man ej kar få flere ån en coefficient beståmd, 
och att man således har blott S=M-+F0D. - För 
tvenne orters observationer har man likaledes S= M 
taD-+BD?, samt för twenne S=M+aD 
+BD?-FyD3, och så vidare. Men också då, 
når antalet af de gifna quantiteterna tillåta bruket 
at flera termer, år dock ej skål att alltid gå så 
långt man kan. Om Chronometerföråndringarne 
vore en function ensamt af tiden D, så finge man 
ej dispensera sig från flera termers bruk. Men då 
varmen, hvaraf dessa åndringar bero, följer sin sår- 
skilda lag, som ej ingår i denna formel, så Sy« 
nes, att man hår i alla fall blott approximerar, 
och då år tillåtligt att hafva afseende på den be- 
sparing af besvår, hvilken med fårre termers bruk 

vinnes. Sållan erbjuder sig ock i förevarande fall 
den mångd af observationer, att den förut uppgif- 
na methoden kunde nyttjas, ehuru det ostridigt vo- 
re nyttigast, att en Observator, som ej anbringar 
ofvannåmnde varmecorrection, ofta dröjde Öfver 
flera dygn på ett stålle, och sålunda vore i till- 
fålle att lika ofta med visshet känna sin Chrono- 
meters gång, då han ock ej hade så våsentligen 

nödigt att återkomma till förut besökt ort, om ej 
någon gång för önskad controlls skull i afseende 
på aberrationer af mellandagarnes varme. 

Om man, då betjenar sig af högst tre obser- 
vationer i sender (utom den första), så blir for« 
men denna: 
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S=MFaD+BDI+YD1, 

och i enskildta fall 

för D==04 pg 
1» SEM+Fa+B+yYy, 
2, S=M+ 2044-484 87, 
Mm, Srssdld mcb tet SRA 

Utaf tvenne på hvarandra omedelbart följan- 
de dagars observationer blir Chronometerns dagli- 
ga acceleration således 
VN =S, —-Su=Aa—B+y för observationens bör- 
jan ifrån dagen — 1 till o, 
An=Sn— Sm = 00-+(22-—1)38 + (3m2— 3m-Fi1)y 

för mite dagen eller ifrån m— 1 till m, 
samt af observationer mellan dagarne 7 och s, då 
nemligen middagsmomentet för dagen 7 subtrahe- 
ras från momentet för dagen s, och resten divide- 
ras med LG antal s—r, 

S,— mat (r+s)B+(rsts) 9 
ed tillhielp af dessa vården och andra, som 

med dem" åro symmetriska, beståmmas de trenne 
sökta coefficienterna x, 4 och y, hvarvid följande 
sju fall kunna inträffa, för hvilka det i praktiken 
år beqvåmligt att hafva vården i fårdiga formler 
utvecklade. 

1:0. Då Al» Am, An, åro gifna, 

Ars= 

NL LANG AN An 

YT mn 3m(n—m) 3n0(a=— nm)” 

SATIR 
p=—= i (m—1)Y, 

2m 

a=A, FB 7 
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2:0. Når AA,» Ams Ars åro gifna, blir 

(2m—r—s—1)A (Pit DAR 2215 
' UR Re | 

Am— As 

B= c 
2m 

a=A,+B—y. 
3:0. Öm A.> Amn» Ars åro gilna, så fås 

(ima—7—;5) Ao-HOdstFDA ma G(n-HatHDA rs 

MT CDG ETTOR AR UR ER Ir er Sr Te 

FLN NS Me ER | 

Föne 0 mad ae RA 

u— 2NG ir B TLS 

a:o. Når An» An» Av åro bekanta, finnes 
(7 —2) Am — (5 — m ) An + (2 — in ) Ar | 

3(7—2) (r— mn) (2 — m)') ” 

EN. 2 + Me I )Y> 

a=Amn="=(2m—19)8-—0(3m? — 3m + 1) ys 
5:0. När Am» An» Ars äro kända, fås 

Fs—20-FD)A mb 200 AntH20n—2m) AA rs 
—Mm) im) (r2-Jrss2— P—3m2--3 3m—1)=—3(1—2n)(u-m—1) (r+-s- 2041) 

FT Ya 

im — (228 —1)6—(3 2 — 3 44 | DY: 

6:0. Om Am» Anp> Ars åro gifna , finnas 

Fi1—p) Am — (1 27n-1)/A a pHlrtp—27-HDAr s NEN 
Fp—2n-H1 Ur24rsst —3m?+3m—1)—(1-bs—2m4-1) (n?--np+p? —3mt+3m!) ) 

Anp— An nå topp 3M" + 3M— I 

+Fp—2mJi 2 pp 2 MI 

um — (2101) Bl 3 Mm2— 3 MF I) Yo 
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7:0. Når Alm Anp» Ars åro bekanta, finnes 

y= [Or-bs—n—p)Alm—(14s— In) AnptOatp—!—m) Ar s) 

 [(rbs— Im) (1? Hass? Nn np —p?)—(14-s—N—p) 

EE AR ; 

Am 2 trsts2 P2 mm? 

prefer OS 
a=Nm— (1-+ m) 3B-—(1? + bn -F m?) cy. 

Genom det att man gör y=0 förvandlas of: 
vanstående formler till andra, tjenliga för det fall, 
då blott tvenne variabla termer uti equationen 

S=M+F+2D+6BD? nyttjas, nemligen då dagliga 
accelerationen tvenne gängor år gifven, hvilken 
kan intråffa på följande fem sått: 

1:0. Når Ao och Am» åro bekanta, finnes 

An” Ao och 2=A. + BB. 
2m 

2:0. Når AA. och Amn åro kånda, fås 
mn man See SS Re Nate 

mt ati 

3:0. a Am och An åro bekanta, fås 

VAN Ur 

B= 

P= 

, h — — rm ö B= och a= Am = (2m— 1)6B 

4:0. Når An och An åro kånda, blir 

rt 
(EE an och a=Am—(2m— 1). 

5:0. Då Amn och Ars åro gifne, finnes 

Ars — 

B= ägde , och a= Am" (m+2)>)(B. 

7-bs-mMm—n 

Sedan coefficienterne för hvarje fall sålunda 
blifvit beståmda, finnes middagsmomentet på för- 

sta 
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sta orten sä för hvarje dag, inom grånsorna af ob- 
servationerne, : med tillhjelp af den antagna equa- 
tionen, och då detta genom råkning funna resultat 
jemföres med det observerade middagsmomentet på 
orten B, blir dessa begge orters tidsskillnad funnen. 

Ett och annat exempel må upplysa bruket 
af dessa formler. 

Exempel. ( Se Vet. Acad. Handl. 1808; s. 144.) 

År 1806 observerades middagsmomentet i Stock- 
holm 

den 19 Junii ot 18 55”.29, 
28 — 19 10,085;5 

2 Julii — 19 22,40. 

Då dessa data i råkning behörigen nyttjas, 
blir probablaste accelerationen =2";01 1, corrigerade 
middagsmomentet för den 19. Junivi Stockholm 
= 0 AG SALS 3, Vv OCh. IÖr den 2 Juli =ot 19 
207051. 

Uti Abo observerades middagen 

den 8 Julii of 2 37 3853 

13 — 20 ALI. 

Om derföre application göres af formeln 
S=M+aD-+BD?, 

der man kånner för den 2 Julii i Stockbolm 
M=0t 19' 20",651, A,=2,011, samt har för den 
Stock 135 Juli mS6,"2=tr och Ane = 1,25, 
så finnes B==0;0423, &« = 1,9683, och 

S=0t 19 287,651-+ 17,9683 D-— 0",60423 DD”. 
För D=6 blir då'd: 8 Julii i Stockh. S=0' 19"30",938 
men i Åbo observerades samma dag 0 2 37,85 

Således tidsskiln. emell. Stockh. och Åbo 16'537,088 
Denna år uppenbarligen ungefår 6” för liten, och 
tillkånnagifyver, att Chronometern under påstående 

K. V. A. Handl. i8is. II St, SE 
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sjöresa ifrån Stockholm till Åbo i den svalare sjö- 
Iuften gått så mycket fortare ån i Stockholm, En 
tillökning af 17-i dygnet år ganska sannolik, och 
hade troligen funnits, om observation på varmen 
blifvit gjord och dess effect beråknad. 

Observationen i Abo den 30 Julii år utän all 
tvifvel för långt belågen ifrån första observationén 
den 8, och bör så mycket mindre dermed combi- 

neras, som Chronometern deremellan på en resa åt 

Nyland och Tavastehus undergått många skak- 
ningar, och varit exponerad för mycket variabel 
varme. Om man dock på förenåmnde sått söker 
correctioner för middagsmomenterne den 8, 13 och 
30 Julii, sådana att dessa möjligen passa tillsam- 
mans med hvarandra, så finnes för den 8 

RT RE - - - BANG. 
Men equ. för Stockholm, utstråckt 

till samma dag, gifver - 10, TO. BORTA 

hvaraftidsskilln. mellan St:h. och Åbo 10" 59”,354. 

Detta resultat år af den hazard ganska nåra san- 
ningen, att Chronometern åter under påstående som- 
marvarme reétarderat. Det år ock observationens 
den 390 Julii RR med de föregående dagar- 
nes, som på s. 145 anf. st. ensam höjt resultatet 
af peking. 

De på sid. 147— 149 anf. st. antecknade ob- 
servationer visa, huru varsam map bör vara vid 
val af termers a uti interpolafigns equationen, 
Om man oöfverlagdt antager tie variabla termer; 

för att innesluta observationerne från Abo till Lo- 
visa, blir råkningen såsom följer: 

1806 den 8 Julii i Åbo: M=0! 2" 37,85, 
-— 13 - . - me SA In Pe 4411 

Skillnad + + 6,26. 
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6,26 2» 
Således Alm= = 14252 3 =O MS 

Den 21 Juli i = fe 23! 49 20712 
ie 20 ERNA ORKEN 

SKUMAL fana 2 

e 20, 9 tt 
Således An= =5 1475; 1=13>; P=17. 

Den 22 Julii i Lovisa - - 23! 47 20,52 
— 2 nns mar SE 32, 

ERT SOTNING 

Skillnad — — 11,89 

Således Ava De 5”,945; 7=14; S=16. 

Equationens S=M-+FaD+BD?+FYyD: coeffir 
cienter bli af dessa data så beståmda, att de åro: 

S=0!" 2! 371,85 — 27.652 D + 7", 1100 D? + 026583 D”. 

Denna gifver fullkomligen riktigt de quanti-. 

teter, på hvilka den år byggd, men år dock all- 
deles 'obrukbar för det åsyftade behofvet, hvilket 
straxt ses deraf, att summan af de sd bla termer- 

na för t. ex. en dag år negativ, och gör en minsk- 
ning uti vårdet af S, liksom hade Chronometern 
då retarderat. För aflågsnare tider gifver den åter 
för mycket stora quantiteter, hvilket allt beror der- 

af, att de begge i Borgå och Lovisa gjorda ob- 
servationerna, som ligga långt ifrån dem i Åbo, 

åro mycket nåra på hvatvandia 1 tid, hvilket gör, 
att små fel i dem, eller aberrationer från syste- 
met, verka för starkt på långre afstånd. Når ob- 
servationer sålunda ej. vål passa tillsammans med 
hvarandra, och når några af dem ligga så nåra 
hvarandra, att de ej kunna anses för sårskildta 

data, år alltid rådligast att grunda equationen en- 
dast på två af dem, och, om man vill, sålunda com- 

binera dem på flera sått. Man har ej annan ut- 
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våg, når aberrationerne af varme ej kunna beråknas. 
I förevarande fall blir således för Abo och Borgå 

af förenåmnde data trenne beråkningar låmpliga. 

Antingen tages början ifrån den 8 Julii, då 

man till den 13 bar Amn=1",252; m=03 2=53 

samt emellan den 21 och 25, A= 5",14753; r=13; 

2175 hyaraf 

1:0: S=0t 2" 37",85 + 0”,473 D + N”,1558 D?. 

Eller råknas början ifrån den 13,då A= 2523 
= 5" 1475; r=8>; sSt12; Och 

2:0. S=0t 2" 44",11 + 1”,438D + 0',1856 D?. 

Eller ock tages ett medium mellan middags- 
momenterne den 8 och 13, således för den 104, 

=0!2' 40";983; Ao=1”,252; hvarifrån tiden råk- 
nas till den 23 såsom medium mellan begge ob- 
servationerne i Borgå. så att Am=5",1475 och 
m=123, samt 

3:0: S=0! 2" 40,98 + 1",409 D + 0”,1558 D?. 

Derefter fås 
för den 18 Juliii Åbo 1:0: D=10, - S=0! 2'58",16 

2:03 D= fer MT RDS 
g 3:0: D=71, - — 3 0,30 

I Helsingfors observ. samma dag - 23 52 7,91 

Tidsskillnad 1:00 ot 10' 50,25, 
2:00 — — 48:02, 

3:0 — — 52,39. 
För den 19 Juliii Åbo: 1:0 D=11, - S=0t 3" 1,90 

2:0D= 6, - — 2 59,41 
3:0D= > = vm 2 4;20: 

IT Sveaborg observ. samma dag - 2352 17,03 

Tidsskillnad 1:0 ot 10'54”,87 

2:05 2536 

3:05 0 RO 
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För den 21 Juliiiåbo: 1:0 D=13 - S= ot 3 10”,33 

200=8 + —— 147 
3:0 D=103 - — — 12,98 

I Borgå ÅR senv. samma dag HUN 23-402 

Tidsskillnad 1:00! 13 44,21 

2:0 — — 41535 

3:0 — — 40,82 

För den 22 Juli: 1:0 D=14 - $=0! 3' 15”,01 

20 D=9- —— 12,06 
3:0 D=113- EGT 

I Lovisa observ. samma dag = SVA 2 

Tidsskillnad 1:o0 ot 15' 54,49 
2:10 — — 51,54 

SLÖ TER YT 57525 

Af alla dessa resultater måste de under N:o 2 
hafva den minsta probabilitet, emedan det år sanno- 
likare, att Chronometerns acceleration varit någor- 
lunda jemnt tillvåxande ånda ifrån den 8 Juli, ån 
att den skulle hafva gjort språng endast den 21. 

Det synes ej vara tjenligt att utstråcka någon 
af dessa formler ånda till den 27 Julii i Tavaste- 
hus, utan låmpligare att ifrån Åbo den 31 Julii 
utråkna en särskild formel tillbaka åt Borgå den 21. 

frdetta talliär, ifran den;3rul 30, A= 4,14, 

samt mellan den 25 och 21, Amn => 5 »I4 IS SiS 
2=y4 råknade från den 310, då ock M=0!5' 47,48. 
Sålunda blir S=0!3"47" 348—4 2070—0 067202. ; 
Deraf fås för den 27, D=3, i Åbo S= 0! 3" 34,25 
i Tavastehus observ. samma dag - 23 54 44,49 

Tidsskillnad = =org 40046. 
Sluteligen må en anmärkning här tilläggas 

om en i det föregående ånnu ej omnåmnd correc- 
tion. Om middagsmomentet på orten 4 år = MM, 
så år det =M+4/f på en annan ort H, hvars tids: 
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skillnad från Aår =f. Vid beståmmandet af den- 
na £ ingår. Chronometerns3 acceleration för dygnet, 
och det så många gånger som dygnens fulla antal år. 
Men sista dygnet bur antingen ew Öfverskott eller 
en brist af tidsskillnaden f, hvarföre afacceleratio- 
nen så mycket bör antingen tillåggas eller frånta- 
gas, som deraf svarar mot denna tid f. Om såle- 
des ett helt dygns acceleration år =E, och f ex- 
priméras i timmar, blir denna correction =; fE. 
Men den blir med två vilkor så liten, att den ej 
behöfver intagas i råkningen, mnemligen först om 
man inskränker observationerne inom så liten lands« 
stråcka , att £ år liten i jemförelse med 24 timmar, 
och för det andra om E ej år stor. Om tidsskill- 
naden år en hel timme, och accelerationen 24” i 
dygnet, blir denna correction 1”. - Deraf blir nöd- 
våndigheten synbar att genom behörig ruckning 
minska E så mycket möjligt år, på det denna cor- 
rection må blifva omårklig och!'defföre kunna 
undvikas. 
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fa — == 

FÖRÄNDRADE EXPRESSIONER 
af CARDANS Formler för rötterna i 

cubiska equationer; 

af 

B. BERNDTSON. 

d. 7 Sept. 1815. 

b — 6 — ör gir CEN 
2 

a+b— (a—b)M—3 ) LG 
SEE Nee Mera rötterna i cubi- 

ska equationen x3 tbpx-bq=0, då 
3 SERENA 3 

= Vv —2 + VETT och b= V Von ICE 
EROS 2 27 4 

3 kunna dessa rötter åfven förestållas genom samma a 

— — 

formler, enår, i stållet för V over His 
2 27 4 

såttes dess föråndrade expression 



Vobtig/Ttrve TE 

+ Viti Serve 2 NEN VE NE 
3 22 år 

. DENIS 
och, i stållet för Vy- 2 VT - + 5 motsvarande expressionen 

su 4 

3 

Va Ver PE H2vVERE El ogvEg 

Vern V fa Ve Fe av ET Vere EE 
hålst producten af de såmedelst erhållande enkla equationerna 

— sa V lg VELerav DTE V Er iavVEFEn 

FS V=— tå vo SN Five 
2 

Vari V VEtlravere ++ HE EN =0, 

AES Sa V 4 Pa lg svegt +I a Vägen FET 

l POE a CE INCE Mel 2 gene 
är Vitr Vestgivegtgå RA VETT Vy 2 
utgår equationen x3-tpxtq=o0. 

De nu uppgifna expressioner åro vål till erhållande af råtternas vården i all 
månhet svårare att anyånda ån SR men bidraga i så måtto till en utveck- 

ling af desse sednare, att de, når + =0, blifva reella och finita expressioner 
2 

af tre reella och olika råtter i berötde cubiska eqyvations 
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BES KOORE  ORATAROANTEKARE VREEOOE TE TER 
Sr mRRERNte ARR 

BERÄTTELSE 

Om fortsatte försök att med Ålun-Brann- 

Schiffer brånna Tegel; 

af 

P. BERNH. BERNDES. 

Fortsättning från föregående Stycke s. 66, 

Te de 3:ne 1 större tillstållning gjorde Tegel- 
brånnings försök beskrifvas, tager jag mig frihet 
att angående förhållandet af Tegel, bråndt -med 
schiffer, hår framstålla några bemårkningar, dem 
jag ågde ledighet och tillfålle att inhåmta under 
samma tid, som den förut beskrifoe och då mera 
företagne ugnsbyggnaden blef fullfölgd och full- 
bordad, 

Att det tegel som under föregående åren blif- 
vit med alun branoschiffer bråndt, så vål i prof- 
ugnen som i hög och stapel, förmårktes vål haf- 
va blifvit till större delen åfvermåttan försåmradt, 
men i synnerhet sådant deraf, som ifrån början va- 
rit mindre vål igenombråndt; detta befants nu åf- 
ver all förestållning skört, om ej helt och hållit 
sönderfallande till slagit mullgrus då det togs emel- 
lan hånderna. Till nåstan lika dålig beskaffenhet 
hade åfven förfallit betydlig del af vålbråndt te- 
gel, som uppstapladt på marken legat obeiåckt en 
enda vinter öfver; och ibland dylikt tegel åter som 



1 

186 

legat flera år obetåckt var knappt något belt i be- 
håll; åtskilligt deraf visade sig redan öfvergått till 
slipprig Ilerartad jord af röd fårg; mycket hårdt 
bråndt tegel bibehöll likvål ånnu nog styrka, ehu- 
ru det för öfrigt var synbart försåmradt , åfven då, 
enår sådant tegel var uppstapladt under tak, meni ett 
på sidorna Öppet skjul. I allmånhet var alltsam- 
mans dåft för slag af hammarn och mer ån vanligt 
lungt, samt på ytan somligstådes skråfligt genom 

söndersprickning i fjäll-lika fAagor; likvål i öfra 
hvarfven icke till lika grad som de hvarf hvilka 
antingen lågo Jorden nårmast och på fuktiga stål- 

len, eller ock utgjorde de sidor af staplarna, der 
regn och snö haft ett obehindradt tilltråde.  Tilz 
lika sägs der och hvar på samma staplar, i syn- 
nerhet nårmast marken, utvittra ifrån tegelstenar 

na ull-likt stråliga fjun, liknande flagiga snö cry- 
staller, eller ett selenitiskt salt, hvars starkt styp- 
tiska smak på tungan rTÖjde nårvarelse deruti af bå- 
de Alun och Vitriol, och som derföre genast miss- 
tinktes vara en product af det till teglets brånning 
nyttjade brånslets svafvelsyrliga rök förenad med 
teglets leråmne; detta förekom så mycket vissare, 
som tillika erindrades, att i England uti Stafford- 
shire år bemårkt, att på stållen der svafvelångan 
ifrån någon i brand råkad Stenkolsflåts tråffar upp- 
gäng genom leraktig jord, alstras riktig fjåder-alun 
uti åtskillige af de i marken uppkomne sprickor, 
Också omtalar en Engelsk Författare vid namn 
WATSON i sina Chemical Essays's att han, under 
förrättningen af någon evaporation i en Skål af 
Staffordshire gula porcelin (yellow-ware), stålld på år« 
rilgallret öfver en stark Cinders-eld, blifvit varse ut- 
ur en spricka uppbubbla en hvit substance, som 
af smaken på tungan förmårktes vara ett neutral- 
salt, hvilket samladt, upplöst och- crystalliseradt be- 
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fants vara vanlig alun, den han föreställer sig al- 
strad af Cinder-kolens rakuslenta i förening tel 
'den lerart hvaraf kårilet var tillverkadt. : Enligt en 
beskrifning af Mr. SaGeE har vid Javelle i Frank- 
rike varit brukadt till alunberedning, att directe 

förena svafvelsyran med lerjorden derigenom art 
blandniegen ståldes i måttlig hetta. Den namn- 
kunnige Mr, CHAPTAL's sedermera: gjorde uppgift 
enligt samma grunder, lår ock vara verkstålld uti 
en Fabrique vid Saint Georges Grufvor i grann- 
skapet af Mithau, anlagd till att bereda alun utur 
en lerart af hvit fårg, som år fri ifrån jern och 
kalk, och som till förberedning formas uti små 
kulor af 5 å 6 tums diameter, hvilka, för att 

: vål igenomhettas, inlåggas till brånning uti en der- 

till sårskildt inråttad uge, och sedermera sönder- 
slås och krossas till groft grus, hvilket lagervis in- 
lågges uti ett för svafve elsyra -tillverkning inråttadt 
stort rum der lergruset måttas med ångan ifrån 
svafvel- och saltpeter-blandningens förbränning på 

vanligt vis, hvarefter det sålunda svafvelsyrade 
lergruset uttages och lågges under Öppet skjul, der 
det utstålldt, allt hvad möjeligt år, för luftdrag, blott 
förlorar den Ööfverflådiga svafvelsyra, hvarib ic 
Jorden blifvit ie nomberad: Icke eller år obekant, 
att uti Italien vid Neapel på Solfatara till Alun- 
tillverkning beredes åmnet af rå lera, lagd i hö- 
gar Öfver sprickor i marken, hvarutur svafvelak- 
tig ånga uppgår, och så att åfven utur våggarne 
af denna utslocknade Vulkans crater eller gap ta- 
ges en rödaktig lera, hvarutur alun kan kokas. 
Nyssnåmnde crater har från början troligen be- 
stått af aska och lava, innehållande förglasnade 

lerartsmassor, som genom svafveldunstens och luf- 
tens fria åtkomst under den långa förlupna tiden, 
sedan denna fordom ryktbara Vulcan var i brand; 

- 
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blifvit regenererad till en lerjord som återfått små- 
ningom dess genom branden förlorade klibbigt sam- 
manhångande art. Men det oaktadt förekom nu 
högst oförmodadt, att tegel bråndt med Alun brann« 
schiffer, skulle undergå enahande förändring inom 
en så ganska kort tid Det utvittrande mursaltet 

tycktes emedlertid" vara ovedersågeligt nårmaste or. 
sak till teglets snabba förstöring; men om detta 

neutral salt var till sina beståndsdelar endast Fjå- 
der-alun ; så tycktes mig dess skadliga åverkan på 
teglet böra förekominas genom efterbrånning med 

vedbrånsle, hvars våxtsyra lått förstör eller upp- 
håfver svafvelsyrans förening med leråmnet. Men 

mursalter gifvas af flere arter, och kanske många 

af dem ånnu så litet kånda, att man svårligen gör 
sig förvissad om dess nog olika beståndsdelar, ån- 

skönt de yttra nåstan enahanda likheter; att urskil- 
ja detta genom vederbörlig undersökning, var icke 
min höfva; det var mig nog att endast genom ett 

och annat enkelt rön söka utforska om verklig alun 
utgjorde det hår i frågavarande mursalt, som sågs 
utvittra på sjelfva tegelstenarne, och som från dem 
tycktes å nyo uppkomma på samma stållen, ifrån 

hvilka det någon tid förut blifvit afskrapadt, samt 
åfven tycktes sÖndersprånga teglets yta i små tun- 

na skårfvor och efter hand förvandla alltsammans 

till mulligt och flagigt grus. Också må bekånnas 
att utan svafvelsyrans förmåga att upplösa brånd 
lera, misstånkte jag knappast hår förekomma flera 
orsakers medverkan, ehuruvål leret som hår nyt- 
tjades till tegelslagning innehöll, utom en mycken- 

het fina kisel- och qvarts-korn, en icke - obetyde- 

lig del jern-ockra; möjeligen kan phosphor vara 
med i sållskap, åfvensom ,uti lera vanligtvis nå- 
got alkali-volatile, och troligen finnas dessa sed- 

nare åtfölja nåstan alla Svenska ler-arter. Den lera 
ha ' 
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som nyttjats till de sednare brånde teglens slag- 
ning, ansågs vara den tjenligaste af de i nejden 
fundna, åfvensom den var nårmast' tillgånglig så- 
som befintlig på stället der Tegelugnen uppbygg- 

des. Leran i sitt råa tillstånd år gråhvit will får- 
gen, gåser litet och långsamt med Saltpettersyra, 
och yttrar således tecken att vara obetydligt kalk: 
artad. Af naturen år ock denna lerart blandad med 
så mycken fin Qvartshaltig mosand, att till dess 
slagning ingen ytterligare tillblandning af sand be- 
höfves ; emedan de deraf slagne Takpannor under 

torkningen hvarken spricka eller betydligt krym- 
på; hvarföre ock endast till deras afstryktude pyt- 

"tjas litet sand. Men denna lerart. innehåller ocksa 
föga mer af sega leråmnet ån massan kråfver för 
att vål låta forma sig till Tak- och Mur-tegel; 
oslammad låter den sig svårligen dreja på Kruk- 
makare-skifva, och år således, hvad arbetarena 
kalla kort, elier nog mager. Som lerarten tillbopa 
med någon kalkjord innehåller jern-ockra, så und- 
får den, brånd i måttlig glödninvgshetta , blekröd 

ofårg, hvilken öfvergår uti starkare eldgrad till me- 
ra mörk, och, utan att krympa betydligt, erhåller 
hårdhet , fbe och klang för hammaren, men lå: 
ter likafullt hugga sig ganska vål; i långe fortsatt 
stark hetta nedsmåltes det ler slutligen till dels 
svartgrå och dels mörkt blågrå, glasartad, pipig och 
nog uppöst slagg. 

Detta leråmne synes fördenskull icke vara illa 
artadt för tillverkning af ett till och med mer ån 
allmånt godt Tegel, hvilket beredt och slagit i lir 
ten form, kanske skulle kunna låta brånna sig till 
ett slags klinkartadt, sårdeles om det ock beredes 
med samma noggrannhet som Takpannor, och i 
alla fall smått slagit, bättre löna mådan ån slagit 

1 stor form såsom det hår i landet måst brukliga, 
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emedan Teglets slående uti liten form bidrager till 
snar torkning och god brånning med besparing af 
bränslet. 

För att någorlunda låra kånna halten af det 
mursalt, som sågs utvittradt i snåhvita glånsan- 
de fjun, samlades deraf en mångd, afskrapadt från 
de derutaf synbart söndersprångde tegelstenarne, 
hvarföre ock hårmed åtföljde grus och lameller af 
sjelfva teglet. Denna samling öfvergjöts med rent 
kållvatten, och efter ett dygns stående i måttlig 
sommarvarma, frånsilades luten genom dubbelt tryck- 
papper, då en solution exhölts,/ som till fårgen lik- 
nade klart svagdricka, och som smakade både styp- 
tiskt och adstringent sötaktig såsom Alun. Afden- 
na klara upplösning togs flera små portioner, som 
hvar för sig handterades på följande olika sått, 
nemligen: 

N:o 1. Stålldes i solvarmen till afdunstning 
till dess Juten tycktes vara nog concentrerad och 
visade en skorp-salts-anskjutning omkring brådden 
af kårillet; luten hade emedlertid fålldt till myc- 
kenhet en "gulaktigt brun ockra synbarligen jern- 
haltig; nu mera blef solution å nyo afsilad igenom 
enkelt tryckpapper, och satt på svalt stålle till 
erystallisation, der den slutligen, ehuru ganska 
trögt, gaf redigt anskjutna saltcrystaller af octaé- 
drisk form och hvilka befunnos vara fullkomliga 
Aluncrystaller. "Den öfverblefna moderluten, som 
både på reactions-papper och på smaken röjde starkt” 
öfverskott af syra, blef ytterligare concentrerad, 
men gaf nu mera inga rediga alun-crystaller, ut- 
om ett litet antal ganska små inblandade i en gul- 
hvit fållning, till utseendet liknande en massa af 
kalk. och Jernjord; den klarnade luten afsilades 
ånnn en gång,. concentrerades och sattes till cry- 
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stallisation, 'men sgaf sedermera ihga crystallter, 
utan afdunstades till torrhet och låmnade öfrigt en- 
dast ett hvitt stoft, som smakade på tungan styp- 
tiskt, och som i fuktigt rum förblef oföråndradt 
torrt, lika som förut. 

N:o 2. Lut, uppblandad med svag solution af 
: svafvelsyråd Alcali-vegetabile, och för öfrigt hand- 

- 

teradt, i början lika som N:o 1, blef mera klar, 
fållde ymnogt ockra, och afsatte lika trögt Alun= 
crystaller, men dem likvål nu både större, kla- 
rare, hårdare och tyngre, ånskönt qvantiteten der: 
af tycktes blifva något mindre. Moderluten, om- 
silad genom enkelt tryckpapper och långsamt con” 
centrerad, afsatte ingen synbar Alun-crystall, utan 
i det stållet efter hand riktiga Tartari-Vitriolati- 
crystaller, i början små, klara af hvit fårg; se- 
dan något större af klar brunaktig, till dess slut- 

ligen luten, afdunstad till torrhet, qvarlemnade 
några tåmmeligen stora, men till formen platta cry- 
staller af opak gråbrun fårg, liggande i en mjölig J 
hvitaktig fällning, som torr icke å nyo drog fuk- 

tighet till sig. 

N:o 3. Lut, litet blandad med svag solution 
af mildt eller kolsyradt Alcali vegetabile och för 
öfrigt handteradt på enahanda sått, som N:o 1, 
förhöll sig i början åfven lika med denne, undan- 
tagandes att Alun-crystallerne ansköto nu både låt- 
tare och ymnigare, och att moderluten afsilad, yt- 
trade mindre öfverskott af Syra, ån de föregående, 
gaf åfven större mångd af små klara Tartari-vitrio- 
lati-crystaller och att till slut Öfverblef, efter den 
intorkade moderluten, endast ett hvitt mjöligt stoft. 
som icke eller tog fuktighet till sig utur luften. 

N:o 4. Lut, litet uppspådd med svag koksalt- 
solution och handterad lika som nåst föregående, 
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förhöll sig åfven tåmmeligen lika med den sam- 
ma till dess erystallisation var fullgjord, hvilken 
åfven geck lått för sig, och gaf tillika något ym- 
nigare ”Alun; men af derefter qvarblefna moderlut 
erhölts alldeles intet Glauber- salt, troligen för som= 
marvårmans skull; icke eller vanns, någon annan 

crystallisationsproduct, utan alltsammans aåfdun- 
stadt till torrhet qvarlemnade endast en smutsigt 
hvit massa, som utur luften å nyo drog fuktighet 
till sig; således tycktes större delen Alcali hafva 
ingått i Alun- crystallisationen. 

N:o 5. Lut, hvarutur med Blysåcker eller 
Sacharum Saturni fålldes ymnogt ett hvitaktigt 
precipitat, yttrade sedermera ett ringa öfverskott 
af syra samt afsatte tåmmeligen fått ordentliga 
Alun-crystaller, men till ringare mångd ån de fö- 
regående. 

N:o 6. Lut stålldes i digestions varma, sedan 
derutur, förmedelst tillsättning af nyss brånd oslåckt 
kalk, småningom ilagd, afsöndrats, i början en stic- 
kande lukt, som tycktes likna Alcali wvolatile, till 
dess sedermera genom ytterligare efter hand tillsatt 
kalk blifvit fålld både Alun- och Jern-jord, intill 
dess den styptiska smaken var ganska mårkbart' 
försvagad; denna lut, slutligen klarnad, omsilades 
genom enkelt tryckpapper, och gaf efter långsam 
afdunstning i fria luften helt litet af ett slags Neu- 
tral-salt, i nog små och tåmmeligen redigt forma- 
de paralellipipediskt spetsiga crystaller af bittert 
vämjeaktig smak, inblandade uti en hvit massa, 
och som derifrån afsöndrade befunnos vara gan- 
ska låttlöste i vatten. Dessa i början kvita och 
påstan genomskinligt klara crystaller, men som 
blefvo med tiden opaca och till fårgen något hvit- 
gula, yttrade benågenhet att snarare fatescera 
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ån draga fuktighet åt sig; upplöstes samma cry- 
staller uti ett nyss beredt kalkvatten, uppkom der- 
af en ymnog hvit fållning; men utur den slutli- 
gen åter klarnade upplösningen kunde sedermera 
inga nya crystaller erhållas, och långsamt afdun- 
stande till torrhet, låmnade den endast en obetydlig 
del af fint hvitt stoft liknande kalkjord; således 
kunde de upplöste crystallerne icke vara Glauber- 

| salt, hvilket icke af kalkvatten decomponeras, men 
hvilket tvårt om hånder med Bittersalts-crystaller, 
enår kalk så ömnogt tillsåttes, att den kan draga 
till sig Svafvelsyran och tillhopa med Magnesian 
nedfalla till bottnen. 

Följaktligen kunde håraf slutas, att det i frå- 
ga varande mursaltet innehöll för det måsta alun; 
men tillika erhölts tydlig anvisning att deruti åf- 
ven var inblandadt andra Neutralsalter tillika med 
phosphorsyrad jern- och kalkjord, om icke ån fle- 
ra åmnen, åtföljande den till teglets tillverkning 
anvånde lerarten, och som troligen finnas nåstan 
öfverallt i denna ortens vidlöftiga flötts-tract. Såle- 
des kan hår möjligen alstras fAlerahanda sammansat- 
te salter, genom förening med svafvelsyrligheten 
som' uppkommer ifrån schiffern, så vål under dess 
förvittring i fria luften, som genom dess mechani- 
ska förbrånning. Ovanligt år eller icke att finna 
schiffer som hyser kalk- eller bitterjord; men det 
har dock icke ån förmårkts, att Nerikes Alun- 
brannschiffer innehåller något dylikt; emellan la- 
mellerna af denna schiffer tråffas vål stundom små 
greniga anskjutningar af dels fintrådigt, dels strå- 
ligt aflånga och platta samt mycket tunna crystal- 
ler af halfklar hvit fårg, hvilka likvål anses vara 
ett slags Selenit- salt , emedan de icke gåsa med sy- 
ror, icke eller åro löslige i vatten. På de fålt 
hvarunder större schifferlag finnas, visa sig också 
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mångastådes å marken, under långvarig sommar- 
torka, små fina glittrande utvittringar; sådana 
trakter befinnas också gemenligen måst bördiga; 
likaledes att åkerjord, blandad med schiffer, som 
liggande på ytan deraf blifvit förvittrad till myl- 
la, till den mångd Aerestådes, att fåltet i regnig 
våderlek lyser deraf rödbrunt, gemenligen år hvad 
Landtmannen kallar icke sviksam, 

Kalkjords så vål som Phosphors nårvaro uti 
denna ortens jernhaltiga lerarter, kunde fördenskull 
misstånkas vara medverkande orsaker, hvarföre ett 
med schiffer bråndt tegel så hastigt försåmras och 
Jikasom af sig sjelft förstöres; emot svafvelsyrans 
borde vål eljest efterbrånningen med vedbrånsle 
blifva ett tillråckligt motmedel. Men hvilken ut- 
våg att vidtaga till förekommande af svafvelsyrad, 
kan hånda åfven af saltsyrad kalkjords, samt af 
phosphorsyrans inflytelse, i håndelse dessa till ber 
tydlig del skada teglet? Som Talk i denna lerart 
hvarken kan vara Jern- eller kalkfri, så förmår vål 
glödningshetta både hårdna och smålta de samma 
till glasart; men dessförinnan tillkommer svafvel- 
syran och alstrar dermed Magnesia sulphurata eller 
riktigt bittersalt, hvilket, om det också bringas. i 
starkaste hetta till småltning, likafullt bibehåller 
sin svafvelsyra och år möjeligen tillika smittadt 
af Magnesia salita, hvilken envist hånger vid och 
yttrar ståndig benågenhet att deligvescera i fuktig 
luft. Af phosphor åter, danas under dess förbrån- 
ning riktig phosphorsyra, som ingår förening med 
både Leran, Talk- och Metallkalken m. m.; den- 
na syra förblifver till och med i starkaste hetta 
eldfast, och endast föråndrad till en glaslik sub- 
stance, men som innom ganska korrt tid tager åter 

till sig fuktighet utur luften och blifyer å nyo fly- 
tande, i 

Om 
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Om någon vattenlåggningsprocess kunde an- 
vändas på ett med svafvelaktiga schiffern bråndt 
tegel, torde vål phosphorsyran till betydlig del ut- 
ks och med det samma borttagas det måsta af 
både Alun- och Bittersaltsåmnet, samt om då der- 

efter teglet blir å nyo bråndt med vedbrånsle, att 
det kan troligen vinna varaktighet, i synnerhet om 
efterbrånningen skedde straxt fler vattenlåggninge Då 
eller innan luftens åtkomst medhinner börja det 
schifferbrånda Tlerets mårkliga upplösning. - Men 
verkställighet af något dylikt var nåppeligen tånk- 
bar, ån mindre låmplig att föreslå ett Bolag, som 
ågande alltför inskrånkt utrymme blott för "Tegelz 
brukets anlåggning, och knapp tillgång på tjenlig 
lera till tegelslagningen , men alldeles ingen skogs- 
fångst, endast ett rikt förråd på alunschiffer inom 
derå erhållne utmål, och som måste dessutom med 

fråmmande dragare och arbetare förrätta alla arbe- 
ten tiil ganska högt uppdrifven lega, hvarjemte 
tillika mötte snart sagt alla sv årigheter som äro 
vanliga, och uppå hvilka man likvål vid dylika fö- 
retag sållan kan vara nog förberedd. Någon ny- 
het 1 förslaget -hade ock nu varit så mycket mer 
otjenlig, som Bolagsmånnens meningar redan voro 

mycket olika; det skulle endast gifvit vigt åt åt- 
skilligas änka, som, ehuru utan all grundad an- 
ledning, förmente att schifferbränslet åstadkom en 
kraftlös och till teglets fullkomliga genombrånning 
otillråcklig eldshetta, hvadan de ock ville hånleda 
egentliga orsaken till det förmårkta teglets obestånd; 
andre delågare deremot, som nårmare besett och 
funnit schiffereldens böga grad af verksamhet, be- 
stridde vål i allmänhet SE förras mening, men på- 

" råknade med ett slags visshet schifferns brukbar- 
het såsom brånsle till snart sagt alla dylika behof 

K. V. AA. Handl. 1815. St. II. 13. 
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byartill stenkol och vedbrånslet åro låmplige, då 
någre åter ansågo leret, hvaraf teglet blifvit till- 
verkadt, vore ensamt orsak till teglets bemårkta 
ovaraktighet; dock ibland alla dem som voro för- 
vissade om schifferbrånslets tillråckliga styrka till 
att genombrånna teglet ånda intill dess nedsmålt- 

ning och förslaggning, kunde svårligen någon fö- 
restålla Sig Sv afvelsyrans verkan vara så skadlig, 
som Hätenketer sedermera ådagalade genom nå- 

ora större gjorde försök, tillstållde på sätt som följer. 

Första Försöket vid Berga. 

Tegelugnen, som sedan blef fårdig, stod lån- 
oe obetåckt och således genom flere under ti- 
den intråffade regndagar, var ånnu” mera våt ån 
torr, i synnerhet som den samma ej förr ån sent 
uppå hösten medhants blifva försedd med ett bråd- 
skjul, hvars tak bestod af löst på ribbor upplagde 
takpannor, hvilka blifvit tid efter annan brånde 

uti den förut omtalte profugnen vid Köpsta. Oak- 
tadt allt detta gjordes genast samma höst första för- 
söket, att deruti brånna tegel med schiffer; också 
teglet, som till den åndan uppsattes, var till stör= 
re delen otillräckligt vådertorrt och deraf vid pass 
en tredjedel, dels nyss fårdigslagit, dels ånnu for- 
mades medan insåttningen gjordes. Denna skedde 

på följande sätt: Underlaget af murtegel sattes tren- 
ne (3:ne) hvarf på fyddändras bestående af 12 tums 
längt, 6 d:o bredt och 3 d:o tjockt tegel, ståldt 
på kant utgörande till antalet 2160 stycken. Öf- 
ver dessa sattes på vanligt sått takpannor 16 tum 
höga och 123 d:o breda, oberåknad deras böjning 
com var ringa, och deras tjocklek dels 3 dels 3 tum 

samt antalet af alltsarhimans 14,840 stycken, RE 

"ka stodo uti ena hålften af ugnen fem hvarf, och 
uti den motsvarande hålften fyra hvarf öfver hyar- 

vi 
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andra. Till öfverlag uppå takpannorna åter mur- 
tegel inståldt på kant stående, 2:ne hvarf å den 
sidan dår takpannorna utgjorde 5 hvarf, men å 
motsvarande sidan, der desse utgjorde blott 4 hvarf 
murtegel, af hvilka en god del voro en tum tun- 
nare slagne ån murteglet som utgjordt underlaget, 
men för öfrigt lika långa och breda, och uppå 

detta öfverlag , öfverallt ånnu ett hvarf af nyss 
fårdigslagit murtegel liggande på platten, samt slut- 
ligen der Säanpa ett hvarf'af bråndteller gammalt 
murtegel, hvilket ock lades på platten; och uti 

detta sidsta anbragtes draghål af 6 tums vidd ifyr- 

| äl o 0 oo 

kant, 18 stycken, och indeltes sålunda: ER 
ONKAMO 

Q Q 

nemligen: ett draghål i hvardera hörnet, ett der- 
emellan tått invid hvardera bröstmuren, men in- 
vid hvardera sidolångmuren 2:ne; således 10 styc- 
ken tått invid sidorna af murarna; men de öfriga 
12 stycken till antalet, deremellan tilllika afstånd 
ifrån hvarandra; på detta såttintråffade de förstnåm- 
de midt framför de tio fasta draghålen (Fig. I. Tab. i 

r:sta h.) som utgå på ungskransen.. Samielige dessa 
draghål betåcktes med löst öfverliggande tegelstenar, 
men för öfrigt tilltåpptes betåckningshvarfvets fo- 
gor med ett stadigt murbruk af ler, sand och kalk; 

sedan detta något torrkat, blef hela betäckningte 
ån ytterligare tillklistrad och lika som afrappad 
med enahanda murbruk. Brist på fårdigt slaget 
tegel” förvållade att ugnen icke blef fullsatt jemt 
upp till kransen och fördenskull lemnadt ett tomt 
rum ofvantill, vid pass 3:ne fot djupt. Större des 
Jen af det till brånning insatte teglet var slaget af 
ler, tagen från den på stållet befintliga lertågt och 
anvånd utan tillblandning af sand, sedan hon le- 

gat vintren Öfyer uppgråfd och lagd i hög för att 
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igenom våta och frost förars som man förmodade, 
mera tjenlig till sitt åndamål. Då insåttningen var 
sålunda gjord, igenmurades insåttningsporten -med 
2:ne half alns tjocka murar åtskiljde, ifrån hvaran= 
dra vid pass en tredjedels aln, hvilket mellanrum 
fylldes med vål utbrunnen schifferaska och torr 
sand; tvårt igenom denna igentåppning ofvantill, 
och vid pass en half aln under öfversta hvarfvet 
af det i ugnen instållde teglet, murades en fyrkan- 
tig ingång omkring 8 tum bred och hög, hyilken 
tilltåpptes med löst insatte tegelstenar, som kunde 
Jlått undanrödjas når man ville uttaga proftegel uts 
ur ugnen, förmedelst en lång Smedje-kniptång. 

1806 den 29 September på eftermiddagen 
börjades tegelbrånningen, som fortsatt natt och dag, 
slutades den 22 October e. m. Innan antåndnin- 
gen skedde, aftåcktes alla draghålen både på betåck- 
ningen och ugnskransen; uti hvardera eldstaden 

inlades på hvalfvet eller bottnen af schifferpannan 
spånved, jemt utbredd till en högd af 9 å 10 tum, 
hvaruppå nedfördes ett brinnande bloss, som snart 
satte veden i full brand, hvaruppå genast begyn- 
tes att tillsåtta efter hand alun-brannschiffer, sönder= 
slagen till små delar, och hvarmed schifferpannan 
blef efter. någon stunds förlopp fullbråddad uppfylld. 
Sedan eldståderna på detta sått, den ena efter den 
andra, kommit i full gång (hvilket skedde inom 
en timmas tid); fortfors att sedermera jemt under- 
hålla elden, endast igenom tillökning med schiffer, 

sönderslagen till medelmåttigt stora skårfvor.: Eld- 
ståderna voro knappast komna i brand, innan rö- 
ken sågs uppgå ur fasta draghålen på ugnskransen, 
och korrt derefter åfven igenom dem som voro når- 
mast derintill, samt snart derefter likaledes ofvan 
uppå betåckningen, likvål på den sidan något trö- 
gare dår en större del af minst vådertorrt tegel var 
inståldt; men efter ett dygns förlopp sågs röken 
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lått uppgå genem alla draghål öfv& hela ugnen; 
Skufluckorna framför Öppningen (n fig. I & 25 
till eldhvalfsgången höllos beståndigt tillslutna, 
men de på dem befinteliga runda draghål endast 
de första dygnen tilltåppte med lerpluggar. 

Eldningen underhölts i början af brånningen 
med sönderflisad eller till tunna flagor söndermör- 
nad schiffer, hvilken uppbruten legat några år stap- 
lad i högar under bar himmel, och således redan 
förloradt god del af sin bergolja eller brånnbara 
ämnet, och följakteligen var nu mera ett svagt 
brånsle, men som dock ansågs lämpligt till att be- 
gynna eldningen, emedan ugnen så vål som teglet 
var ganska rå och fuktig. Icke dess mindre för- 
mårktes efter några dagars förlopp uppkomma midt 
på ugnen, tvårs Öfver betåckningen ifrån insått- 
ningsporten till motsatte muren, 'en ES 

eller dåld, 8 å 9 tum djup midt uppå, och 2 å 22 
fot bred, hvaraf kunde slutas att åtminstone der- 
Sn a råde skedt någon rubbning eller såttning in- 

' om tegelmassan. På 7:de dygnet kåndes ånnu upp- 
gående röken ej allenast nog fugtig, utan ock het= 
tan obetydligt tilltagande och således teglet ånnu 
icke torrrbåndt; men som ugnens inrättning år så- 
dan , att det uti den innestående teglet måste blif- 

va hvarf för hvarf småningom, och nåstan lika 
jemt dfverallt uppvårmdt, så vågade man att nu 
mera anvånda ett starkare brånsle, hvarmed ock 
sedermera fortfors under återstående brånningstiden 
till slut, nemligen med nyss uppbruten schiffer, 
som alltid år rikare på brånnbar fetma, ån den 
som långre tid legat för öpna luften blottstålld. 

Som eldstaden ständigt måste hållas rågad upp- 
fylld, emedan lågan eljest genom mynningen ut” 
bryter; så blef brånslet genast i samma mån på. 
ökadt, som något deraf ifrån botten af schifferpan- 
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nan, förmedelst rensningsspettens eller klorakors in- 
förande igenom draghålen på sidan af eldstaden, 
undanståttes och störtades ned uti askrummet, der 
det nedstörtade halfutbrundne brånslet fick ån når- 
mare uppbrinna, och sedermera utdragas till myn- 
ningen, samt efter någon stunds qvarliggande der- 
stådes, slutligen undanröjdes och bortskaffades; den 
sålunda uti understa delen brinnande massan om- 
rördes med rörspettet, för att ej af den starka het- 
tan tillhopagyttra och likasom tillsammansmålta uti 
stora klumpar, dem det blifvit svårt att sönderde- 
la och utdraga. För att ån närmare förbrånna och 
förjaga den ifrån brånslet uppstigande svafvelångan 
försåktes, sedan eldhvalfsgången var under ugneu 
blefven glödhett röd, att borttaga de förut omtalte 
lerpluggarne som sattes uti draghålen på skufluckor- 
HAD Hå numera dessa runda hål af en tums tvårli- 
neas storlek höllos beståndigt öppna; men efter nå- 
gra dygns förlopp anmårktes bvalfven under ugns- 
ballnen mörkna förmedelst luftdraget genom sagde 
öppningar, hvarföre ock lerpluggarne å nyo isattes. 

Tegelslagaren, bitrådd af trenne handtlangare 
1 hvarje dygn, var genom verkstålligheten af förs 

ut gjorde smårre försök van och vål undervist om 
skötseln af dessa eldsiåder, försummade icke att 
aldraminst efter hvarje timmas förlopp efterse eld- 
ståderna, och - behörigt tillhopatvinga bränslet uti 
schifferparnorna, förmedelst bladspettens instickan- 

de ofvanifrån, dit elden icke uppsteg, eller visade 
sig uppfilammande, så långe eldstaden sköttes på 
sått som sagt år, och åtminstone en gång i hvarje 
timma den halfbrunna schiffern ifrån bottnen i schif- 
ferpannan blef undanskaffad samt i dess stålle ny 
schiffer påfylld, och först derefter, men ej förr, 
ingången till understa delen af eldstaden öppnad 
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för, att derstådes förråtta den utbrunna schifferns 
nyss omtalte omrörning och utdragning. 

Oaktadt en under 12 dygn oafbrutet under: 
hållen stark eldning, befants den igenom draghi 
len utgående röken ånnu kånnbart vattenaktig, & ehur 
ruvål den tillika uppstigande hettan kåndes brån- 
nande het; först på fjortonde dygnet tilltåpptes der- 
före efter hand dragrören endast på ugnskransen, 
begynnande från bröstmurarne och inåt ömse sidor; 
på följande dygnet likaledes dtaghålen på betåck- 
ningen, gåendes radvis ifrån bröstmuren inåt til! 

medlersta delen af ugnen, der 8 stycken låmna- 
des ånnu långre öppna; emedlertid blefvo de fa-- 

"sta draghålen på ugnskransen , som hittills varit be- 
tåckta endast med löst liggande tegelstenar, till- 
tåppte med tillsmetning af stadigt motbruks På 
det 15:de dygnet börjades åndtligen den vanliga så 
kallade skiftningen med draghåls öppnande och til!- 
slutande, på det såttet, att af de 2 

. stycken på betåckningen höllos 4 styck. korsvis (0. 
öpna 6 timmar, och emedlertid de öfriga tillslu IE 

medelst lösa öfverliggande tegelstenar, hvarmec 
fortfors i sfåndig Ömsning till dess på 1i8:de dvg- 
net i draghålen sågs någon lysnad af hetta, hvar- 
efter skiftningen gjordes med 6 draghål, på lika 
sått som förut med de 8 förenåmde, för att derige- 
nom draga hettan ån fram ån tillbaka, och ån om- 
kring teglet inuti ugnen och läta ena delen dera! 
blifva lika upphettad som den andra; men om Hel 
tan visade sig mindre stark å ena, ån den andra 
sidan, så lemnades draghålen å den svagare något 
långre Öppen. Slutligen skedde skiftningen ånnu 
oftare, nemligen hvar tredje och fjerde timma, och 
på det ettan. mätte ån bättre innestångas och bir - 
dras ifrån att hastigt bortgå, blefvo åfven de öp,)- 
nade dragbålens öppningar mer och mindre tillslut- 
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ne med de &dfverliggande lösa teglens skufvande 
till mer och mindre del öfver dem, och intet me- 
ra lemnat öppet, ån nödigt befants för eldens fria 
genomdrifvande nedifrån uppåt. 

Emot slutet af 18:de dygnet, då hettan först 
börjadt visa sig synbart nalkas öfra hvarfvet, in- 
föll hårdt stormvåder beledsagadt med ett ovan- 
ligt snöfall, som indref genom det öfverallt otåta 
taket och nedföll på öfra tegelbetåckningen, hvars 
ifrån det till vatten nedsmållt uppsteg i tjocka vat 
tenångor och naturligtvis bortröfvade mycken var- 

me, och följakteligen afkylde öfversta tegelhvarf- 
vet; skadan deraf blef nu så mycket betydligare; 
som, under det stormen på tod, tillika intråflade 

brist på schifferbrånslet, hvilket efter hand fram: 
fördes, men hvars tillförsel under a:ne dygn så 
hindrades genom den svåra våderleken, att elden 
uti eldståderne med möda underhölts någorlunda 
lefvande ; hvarföre också på andra dygnet hettan 
ofvantill uti ugnen hade mårkbart minskats. För 
att ersåtta denna förlust fortsattes eldningen med 
all möjlig drift ånnu 2:ne dygn långre eller till 
den 22 October 'om morgonen, då proftegel, ut- 

tagne ifrån betåckningshvarfvets understa del, be- 
fants vara vål igenombråndt, och med både klang 
och hårdhet utmårka att brånningen gjordt önskad 
verkan. Till brånningen, som då påstått nåra 24 
dygn, beråknades för hvarje dygn åtgått 14 å 15 
lass schiffer, hvarje lass innehållande 13 tunna el- 
ler en vigt af 25 Li:d vict. vigt per medium. Hår- 
af kunde dock ej slutas, att bränning en annan 
gång skulle behöfva påstå lika långe, sedan ug- 
nen blifvit vål torrbrånd; utom dess beror vål en 
mer eller mindre brånningstid ganska mycket på 
så vål beskaffenheten af den lerart hvaraf teglet 
tillverkas, som ock på ugnens högd och vidd, obe= 
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råknadt flere biomståndigheter. Till hinder i den. 
na bränning hade, utom förutnåmde håndelse, åf- 
ven den omståndigheten bidragit, att betåckningen 
hade, långt förr ån bränningen slutades, så tillho- 
pa köumpit och sönderspruckit, att den var otåt 
som ett rissel, hvilket för den starka hettan skull 
icke då mera kunde åtkommas, för att, som sig 
vederbordts , igensmetas och tåtas med nytt murbruk. 

Då brånningen skulle afslutas, fortfors ånnu 
några timmar med schiffers påsåttning och den der- 
af utbrunne eldens störtning som vanligt, till dess 

eldstadens nedra del deraf blef nåra uppfylld, emedan. 
derifrån imedlertid ingen utbrunnen utdrogs, utan 
tvårtom skjöts den samma djupare in uti eldstaden; 
men åndtligen då denna derigenom var nåra igen- 
fylld, påfylldes uti schifferpannan endast utbrun- 
nen schiffer, till dess elden, af brist på underhåll, 
dersammastådes upphört och hela eldstaden på sag: 
de sått blef fullproppad både öfver och under. Det- 
ta fullgjordt, blef åfven utbrunnen schiffer inkastad 
uti Öpningen till nedra delen af eldstaden, så myc- 
ket som der kunde inrymmas, hvaruppå dörren 
tillslöts för samma Öppning och framför den ihopa- 
skåtades åfven en hög af utbrunnen schiffer, för 
att utestånga luftens intråde den vågen; vidare till- 
stångdes draghålen på sidan af eldstaden och tills 
klistrades med murbruk; likaså igenmurades Öpp- 
ningen till eldgångshvalfvet; efter några timmars 
förlopp betåcktes alla draghål ofvanpå ugnen med 
Öfverliggande lösa tegelstenarne, och öfver hela be- 
tåckningen ströddes ett tunnt lager af utbrunnen 
schiffer 3 men sedan detta var fullbordadt, aftåcktes 
ä nyo fyra af de medlersta draghålen midt på be- 

. . o Oo . tåckningen tagna korsvis sålunda o 0, hvilka ock 

sedan lemnades stående Öppne, sedan betåcknings- 
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plåtarne blifvit slutligen lagde öfver schifterpan- 
norne, hvarefter ugnen lemnades stående i samma 
skick orörd för att långsamt afsvalna. 

Först uti följande November månad åppnades 
ugnen, för att efterse det brånde teglets då varan- 
de beskaflenhet. Det befants i allmånhet ganska 
godt, och till större delen vål igenombråndt; till 

större delen såger Jag , emedan de tvenne öfversta 
hvarfven behöft ni ägot mera: men teglet i 3:dje, 
4:de, 5:te och följande hvarf voro efter utseendet 
fallkomligare och ingen skillnad i godbet emellan 
dessa mårkbar. I anseende till brist på utrymme 
till att lågga utur vägen det tegel som nu upptogs, 
refs intet djupare ned, än till 4:de och 5:te hvarf- 
vet, och det endast i ett hörn på hvardera åndan 
af ugnen; upprifna teglet blef ock tills vidare upp- 
lagdt, dels på sidorna af ugnskransen, dels på den 
orörda delen af det inuti ugnen qvarstående teglet, 
för hvilkets nedrusning man icke eller vågade ned- 
gå djupare. För öfrigt sågs hvarje hvarf hafva 
blifvit lika jemt igenombråndt, tills inemot det 
stållet , der ofvanpå betåckningen hade uppkommit 
den förut anmärkte försånkningen, och hvilken nu 
tydligen sågs hafva hårrördt af teglets sneda in- 
såttning, hvarigenom håndt att takpannporne dels 
skridit emellan hvarandra, dels blifvit krossade af 

den ofvanuppå dem ojemt liggande öfvertyngden; 
på detta stållet befants åfven teglet mindre brunt, 
ungefårligt lika med de tvenne öfversta hvarfven; 
det krossade och genom skridning innom hvartan” 
nat tätt sammanpackade teglet tycktes ock likasom 
en fördåmning der hafva hindradt eldshettans jem- 
na dragande fram och åter omkring det nårmast 
kringstående; åtminstone kunde icke dragas af den- 
na håndelse den slutsats, att ugnen bordt vara 2 
ä 3 fot kortare. 
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Som man nu befunnit teglet uti öfre hvarfven 
'åga nöjaktig godhet, troddes med skål att det utt 
de andra skulle vara förtråffligt. Af takpannor, 

"som blefvo uttagna, voro alla, men i synnerhet de 
tunnast slagne, mer ån vanligt starka, så vål som 
hårda och klingande; man kunde med kroppens 
hela tyngd stå på en sådan takpanna lagd på rygg 
och med en fot på hvardera kanten vagga sig af 
och an, och €j utan höga hoppningar på detta sått 

sönderknåcka den. På goda skål ansågs således 
denna ugnsinråttning befordra teglets fullkomligt 
goda genombrånning med schiffer. Likvål var der- 

. med icke ån afgjordt, huruvida ett med alunbrann- 
schiffer bråndt tegel bibehöll i långden enahanda 
goda egenskaper; huru vanskelig förhoppningen 
derom varit, visade sig redan samma år i Decem- 
ber månad, då man återkom för att ytterligare gran- 
ska, så vål det redan uttagne som det ån i ugnen 
qvarstående teglet; med förvåning erfors då att de 
samma tegel, som förra gången uttogos och då be- 

funnos starka, hårda, klingande och låtta, nu va- 

ra tyngre och föga ljudande samt i brottet åga till 
utseendet af lika som en stålrand såsom otillråck- 
ligt igenombrånde. För att öfvertygas om verkli- 
ga förhållandet, utvaldes af de takpannor, som vid 
ugnens första öppnande ansäågos goda, ett antal, 
tillråckligt för att på dem anstålla ombrånning cd 
enahanda bränsle, uti den vid Köpsta by ånnu bis: 
behållne profugn. Efter 14 å 15 dygns ombrån- 
ning befunnos vål dessa takpannor hafva återvun- 
nit hvarje förut visad god egenskap, undantagan- 
des att större delen af ölen hade i ombrånningen 

- undfått sprickor, i synnerhet takpannor, som stått 
bröstmuren nårmast; men så vål samtelige dessa 
ombrånde, som förut omnåmde takpannor, utstålde 
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i fria Iuften, funnos snart nog åter förlora sitt klin- 
gande ljud och åfven blifva mårkbart tyngre, dårest 
de icke innom några få dagars förlopp å nyo in- 
togos och förvarades uti något torrt rum, der de 
också, lagde uti måttlig varme, ånnu' återfingo sin 
förra både låtthet och klang, samt bibehöllo seder- 
mera samma goda egenskaper oförändrade, så lån- 
ge de bevarades på något ifrån fuktighet befriadt; 
stålle; men deremot då de ombrånde takpannorne 
lågo i fria luften, blefvo de ock innom några må- 
naders förlopp, sårdeles under omskiftlig våderlek, 
skyndsamt försåmrade, ofta till den grad, att de« 
ras ytor då mera begynte söndersprångas till skif- 
viga flagor, och många till utseendet ånnu hela så 
alldeles försvagas, att de söndergingo för obetyd- 

lig påtryckning med handen. = Att svafvelsyran 
verkligen var intimt förbunden med sådant schif- 
ferbråndt tegel, utröntes lått når stycken deraf sön- 
derkrossades och aflutades med en måttlig qvanti- 
tet vatten; solutionen smakade genast starkt af vi- 
triolisk alunhalt, och "afdunstad till crystallisation 
gaf åfven rigtiga aluncrystaller. 

För Sr utröna huruvida ombrånning med ved- 
brånsle kunde afdrifva eller förskingra detta salt, 
som förmodades tillika med fuktig luft förvälla 
schifferbråndt tegels ovaraktighet, beslöt Bolaget, 
att låta anställa under sommartiden följande år 1807 
ett eller annat försök, och att sedermera, efter ut- 
slaget deraf, för framtiden ytterligare beståmma om 
företaget borde fullföljas eller ock tills vidare in: 

ställas. 

Andra Försöket vid Berga. 

Vid verkstålligheten af detta sednare försök 
hade nu mera antagits en Tegelslagare, som var; 

LJ 



207 

alldeles fråmmande med alun-brannschifferns hand- 
tering såsom brånsle. Denne låt fördenskull ges 
nast bryta stora Öppningar genom bröstmurarne in« 
till eldgångshvalfven, förmenandes att man derstå- 
des borde inlågga brånslet. Ibland de till eldstå- 
. dernes skötsel antaghe arbetare var också blott en 
enda, som derutinnan tillförene gjort något bitrå- 
de, men uppå dennes erinran blef likvål Tegel- 
slagarens gjorde misstag upptåckt i tid, och den 
skadade ugnsmuren reparerad, så godt som i hast 
kunde ske, innan bränningen begyntes; eldningen 
med schiffer blef sedermera förråttad nåstan lika 
ordentligt som förra gängen, och dervid syntes in- 
gen ting vara att påminna, utom några smårre 
råttelser , till dess samtelige arbetarne blefvo någor- 
lunda vane vid eldens skötsel. Men det brånsle 
man framskaffat till detta försök, bestod helt och 
hållit af sådan schiffer som nu legat flera år upp- 
bruten och derigenom blifvit så förvittrad, att störa 

te delen deraf utgjorde en skifvig mull, hvilken 
vål innehöll lika mycket bvafvelkis som tillförene, 
men för öfrigt ågde ganska litet i behåll af annat 
brånnbart åmne. Med ett så dåligt brånsle måste 
likvål eldningen underhållas större delen af den 
tid tegelbrånningen påstod, neml. ifrån och med 
den 25 Junii till och med den 11 följande Julii 
månad, innan någon brannschiffer af båttre art kun- 
de erhållas 3; till ess var derföre ock eldningens 
verkan: mårkbart svag och varmen långsamt sti- 
gande. Men icke dessmindre uppdref straxt ifrån 
eldningens början tjock svafvelrök så Ömnogt, att 
arbetarne vid min ankomst till stället på 4 dygn 
sedan eldningen begyntes, icke kunde för den qvåf- 
vande ångan skull borttaga ifrån ugnskransen de 
takpannor, som vid tegelugnens utrymning efter 
första tegelbrånningsförsöket der upplagde blifvit 
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qvarliggande, och icke som sig vederbordt förut i 
tid borttagna. Denna försummelse blef ganska hin- 
derlig för de fasta draghålens vederbörliga skötsel; 
emedan flere af dem, synnerligen på ena sidan af 
ugnskransen, icke kunde åtkommas för de öfver 
dem i vågen liggande taktegelstaplarne, och hvil- 
ket tillika vållade betydlig förlust af vårme mot 
slutet af brånningen, då desse dragöppningar bordt 
vara alldeles tilltåppte; också hade desse tegelupp- 
staplingar då mera tagit till sig så mycken vårma, 
att derigenom någre af de trådstolpar som stodo på 
ugnskransen till understöd för taktåckningen blef. 
vo dels kolade dels fullkomligt antånde. Till för- 
lust af vårmet bidrogo ytterligare några sprickor i 
bröstmuren, hvilka med hvarje dygn förökades, 
och synbart utvidgades så mycket mera, som det 
till förstärkning föreslagne knappet eller bandet om- 
kring ugnen icke eller ånnu var anbragt. Genon 
insåttningsporten, som var tilltåpt endast med en 

tunn mur af enkel tegelstens tjocklek, förlorades 
vål ock en god del vårme, till dess midt under på- 
stående brånning, efter flere gånger förnyad erin- 
ran, en dylik mur uppfördes utanför den andra, 
på några tums afstånd, och mellanrummet dem 
emellan uppfylldes med aska och torr sand. För 
öfrigt lemnas derhån, huru noga ugnens rörgångar 
och draghål blifvit rensade innan teglet insattes till 
brånning, alldenstund hettans genomgång förmårk. 
tes på somliga stållen vara försvårad, och på ett 
eller annat likasom alldeles hindrad af någon för- 
stockning; likvål var teglet icke insatt till större 
högd ån 8 å 9 fot ifrån bottnen och således ett 
tomt rum öfrigt ungefårligen '5 fot djupt. Antalet : 
af det insatte teglet uppgafs vara omkring 12000 
stycken mur- och taktegel, alltsammans format 

och slagit lika som förra gången af den på stållet 
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befintliga lerarten, som uppgrafd legat i hög vin- 
tren öfver under bar himmel. = Insåttningen var 
gjord på följande sått: underlaget bestod af 23 hvarf 
stort murtegel vid pass 1800 stycken; deruppå var 
insatt 23 hvarf nyslagne takpannor vid pass 7000 
stycken, och derutöfver ånnu ett hvarf takpannor, 
som brånde 1 första försöket nu skulle ombrånnas, 
ett antal af omkring 2000 stycken. Till betåckning 
öfver alltsammans, stort murtegel stålldt på kant 
uti 21 hyvarf, som utgjorde något öfver 1200 styc- 
ken, och åter öfver dem ett hvarf gammalt tegel 
-Jagdt på platten, hvaruti nu några flere draghål 
voro anbragte ån förra gången, och alla tåcknings- 
hvarfvets fogor tjockt tillsmetade af ler, sand och 
kalk. Som draghålen voro flere ån de kunde be. 
höfvas, så förminskades deras antal strax efter bör- 
jad brånning till 17 stycken, som bibehöllos i den- 

oe oo ee 

na ordning ROR hyarigenom trenne stycken 

intråffade midt uppå ugnen. 

Dragöppningarne till eldhvalfsgångarne, som 
under förra försöket voro tillslutne endast med 
skufluckorne, hvarföre ock derigenom atmospheri« 
ska luften då fick fritt instråömma, blefvo deremot 
nu alldeles igenmurade, alldenstund luftens till- 
tråde den vågen, afkylde och hindrade hettans till- 
tagande i ugnen utan att bidraga någon ting till: 
att förstöra, om ej) snarare att alstra en större 
mångd af den svafvelsyra, som hårrör ifrån den 
förbrinnande schiffern, och som förbinder sig med 
teglets leråmne samt de flere deruti förmodeligen 
inblandade substanser, såsom jern-oxid, talk- och 
kalkjord, phosphor med flere. 

oo Efter 19 och 3 dygns jemt underbållen eld- 
Ping, ensamt med brannschiffern, den 13 Julii emot 

| 



210 

aftonen, då ett uttagit prof visade teglet vara nöj- 
aktigt igenomglödgadt, fortsattes eldningen seder- 
mera med vedbrånsle på följande sått: Elden i 
schifferpannorne utslåcktes på lika sått som förra 
gången, och sedan eldståderne blifvit fyllde och 
vål igenstoppade med utbrunnen schiffer, utbröts 
genast den förut omtalde igenmurning uti dragöpp- 
ningarne till eldgängshvalfven, och in till dem in- 
fördes stund efter annan några medelmåttigt stora 
kastvedstråd af gran och tall, hvarje gång inlagde 
5 å 6 stycken, hvarefter skufluckorne höllos till- 
slutne till dess en lika qvantitet ved å nyo inla- 
des, enår den förra, genom hålet midt på skuf- 
luckan sågs vara till det måsta uppbrånd; på det. 
ta sått fortfors med veds inlåggning oafbrutet uti 3 
dygns eller 18 timmars tid, hvarunder åtgick till 
ena sidan af ugnen en famn tall- och till den an- 
dra- en famn granved samt slutligen, till bågge si- 
dor gemensamt, ett lass rå ahlved, som knappt kun- 

de beråknas till 3 famn; hvarje kastveds famn hår 
i orten innehållande 113 cubikalnar, veden hug- 
gen 13 aln lång och uppstaplad 3 d:o högt på 3 d:o 
bredd. Till brånningen med schiffer bade enligt 
uppgift åtgått i hvarje dygn omkring 14 lass, el- 
ler ungefårligen lika mycket som under förra för- 
söket. Så snart eldningen med vedbrånslet upphört, 
igenmurades å nyo nyssberörde öpningar, och ug- 
nen lemnades sålunda till afsvalning, sedan brån- 
ningen påstått Jemt 20 dygn. Det 3:dje dygnet 
derefter aftogos alla takstenar öfver draghålen of- 
van på ugnen; det 6:te d:o utrymdes den uti eld- 
ståderne varande fyllning; det 8:de d:o uppbröts 
igenmurningen uti Öppningarne till eldgångshvalf- 
vet; det g:de d:o afrefs och borttogs hela öfra bes 
tåckningen bestående af murtegel, och dagen der- 

efter 
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efter befants ugnen så afsvalnad, att teglet kunnat 
genast utrymmas, hvilket likvål ej skedde förr, ån 
i början af påföljande Augusti månad. 

Att öfversta betåckningshvarfvets tegel skulle 
blifva ojemnt och otillräckligt bråndt var naturligt; 
det nåstföljande förvåntades vara föga båttre, men 
befants likvål vid nårmare påseende hafva blifvit 
försvarligt godt och brukbart; Öfversta hvarfvets 
takpannor åter, som bestod af det till ombrånnin 
insatte teglet, förmårktes icke hafva blifvit sårde- 
les båttre ån förut, men ansågs dock anvåndbart, 
åtminstone för tegelbrukets eget behof, till dess man 
sedermera blef varse det samma åga nåstan lika 
stor benågenhet som förut, att skyndsamt förfal- 
la; deremot ibland de nåst derunder stående tak- 
pannor, slagne till denna brånning, bemårktes 
att de som stodo under tjockare murtegels betåck= 
ningen, voro tillråckligt igenombrånde, men åter 
de, som stodo under den tunnare betåckningen, 
mindre försvarligt brånde, och aldraminst den de- 
len deraf, som stod midt uppå ugnen framför in- 
såttningsporten, hvarest åfven denna gången in-. 
tråffat samma håndelse, som den förra, ehuru vål 
icke synbart utanpå betåckningen, ånskönt derun- 

der takpannorne skridit inom hvarandra och deraf 
blifvit dels klanglåse, dels språckte och dels sån- 
dergrusade, vedor ock hettan genom denna förs 
dåmning icke kunnat åga jemn genomgång. På 
"samma sida der murtegelsbetåckningen utgjorde 3:ne 
hvarf, stod uti ugnens ena hörn några tjog takpan- 

nor inbåddade med slåckt kalk; men ej allenast 
desse, utan åfven alla midt under dem stående tak- 
pannor och murtegel, voro synbart såmre brånda, 
än alla öfrige i ugnen, hvaraf ock kunde tydligen 

KOCK SRA. Handl. 185. ,.St. dl 14. 
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intagas, att till den skadliga syrans absorberande, 
teglets inbåddning i kalk, slåckt eller oslåckt, brånd 
eller obrånd, bidrager iogen ting till teglets båttre 
brånning, icke eller går detsamma mera varaktigt. 
Kalken, som var infallen imellan teglen ånda ned :' 
till ugnsbottnen, utgjorde der en förstockning, som 
på detta stållet betog så vål hettan som röken 
behörig genomgång. Deraf insågs nogsamt huru 
fruktlöst, besvårligt och kostsamt det blifvit att in= 
lågga teglet med enahanda mellanfyllning hela ug- 
nen igenom. Om åter kalk skulle anvåndas i stål- 
let för pulveriserad, antingen oslåckt eller obrånd, 
men i begge fall sönderslagen till små delar, så 
lår icke eller deraf kunna våntas något fördelak- 
tigt utslag, så vida derom får dömmas efter ett, 
kort tid förut gjordt rån på takpannor af enahan- 
da leråmne som desse, och hvilka tillhopa med 
kalkstenen bråndes i vanlig kalkugn med ved; eme- 
dan samma takpannor befunnos inuti godset vara 
både ojemt och otillråckligt brånde, ånskönt deras 
ytor hade dels smålt flåcktals tillhopa med hvar- 
andra, dels öfverdragits mer och mindre tjockt, 
men sållan helt och hållit med en glaslik skorpa; 
hvaruti fastsutto dår och hvar osmålte kalkstens- 
skårfvor, dels ock någre blifvit stycketals i kan- 
terne nedsmålte och derigenom deras råtta form 
förlorad. 

På samma sida, der de nåst förut omtalte tak- 
teglen voro inbåddade i kalk, stod uti ugnens mot” 
svarande hörn några tjog taktegelpannor, som sa- 
des hafva blifvit inbåddade uti kolstybbe: på des- 
se mårktes likvål ingen skiljaktighet ifrån alla öf- 
riga tegel i samma hvarf; också skulle vål kolstyb< 
bet, redan i början af brånningen wvara snart för- 
tårdt. till aska, och således sedermera lika litet för 
rekomma svafvelsyrans håftande vid teglet, som 
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då teglets brånning börjas med ved, men slutas 
aned svafvelhaluiga schifferbrånslet. Men att för- 
hållandet år tvärt om, då ett med schiffern först 
igenombråndt tegel blir efteråt yttermera bråndt med 
:vedbrånslet , . adagalades genom detta försök, uti 
hvilket erhölts omkring 5000 stycken ganska vål 
brånde och felfria takpannor, af hvika vid pass 
3600 stycken, som redan på 3:dje året varit nyttjade 
till taktåckning, dock bibehållit Sig tåmmeligen all- 
månt hela, hårda och klingande; likaså de få af 
dem, som genast blefvo ined Lu lagde under bar 
kimmel, dels på jordhögar, dels på marken under 
fakdropp, och sålunda blottstålde för åverkan af 
både jordens utdunstning och alla årstidens omskif- 
ten. Åfven det murtegel, som utgjorde underlaget 

till. detta brånningsförsök , blef alltsammans ganska 
jemt och vål igenombråndt, och har icke. eller hit- 
tills mycket förloradt af sin fasthet och styrka. 
Det oaktadt ankommer likvål på långre tid, att af- 
göra detta på förut beskrifne sått örände teglets 
framgena varaktighet, och huru vida det blir i ti= 
dens långd mer eller mindre skadadt af de fere 
ämnen till neutralsalters danande, som tyckes åt- 
följa, åtminstone leråmnet hvaraf ifrågavarande ter- 
gel blifvit tillverkadt. Någre stycken takpannor, 
slagne af en annan aflågse ifrån stållet håmtad ler- 
art, uppgåäfvos vål vara medföljande uti detta brån- 
ningsförsök, men om desse visat ett skiljaktigt för- 
hållande ifrån de Öfrige, har icke kunnat inhåm- 
tas, ånskönt jag nog uppmårksammade utslaget af detta 
försök, vid hvars förberedande och begynnande jag 
likvål icke ågde ledighet att genast vara tillstådes. 

"Då mur- och taktegel, bråndt i detta 2:dra 
försök, blir krossadt och aflutadt på lika sått som 

' brånd alunschiffer, så erhålles utur denna lut inga 
alunerystaller , men i det stållet ett annat neutral- 
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salt, hvarom nedanfåre skall nåmnas; efterbrån- 
ningen med ved förstör vål således svafvelsyrans 
förening med leråmnet, men qvarlemnar dock myc- 
ket af den samma, enår den år förent med andra 
åmnen, som kan hånda blifva framgent, ehuru i 

början mindre mårkbart, menlige för teglets var- 
aktighet. : 

[bland det nyss förut omtalte murteglet, som 
ståldes uti staplar under taket af den på sidorna 
öppna torkladan, sågs redan höstetiden åtskilliga 
tegelstenar, från hvilka utvittradt litet mursalt; men 
följande vårtiden, i synnerhet omkring islossnin- 
gen , voro ej allenast de samme, utan ock ån fle= 

re tegelstenar dermed Ööfverströdde; på de festa 
stållen satt saltet i form af fina hvita ull-lika cry- 
staller, likasom rimfrost, men der och hvar fåck- 
tals i stora flingor såsom en tunn snåskorpa. Det- 
ta salt, afskrapadt och samladt , upplöstes ganska lått 
af vatten tagit till lika mångd, och saltupplösnin- 
gen, som filtrerad genom dubbelt tryckpapper, blef 
ganska klar, röjde på tungan en blecksmak, i bör= 
jan bitter, men efteråt litet våmjaktigt söt. Solu- 
tion afdunstad i svag vårme till hålften utan att 
visa tecken till saltanskjutning, stålldes sedan till 
långsam afdunstning och crystallisation i ett svalt 
rum, der den slutligen gaf i stållet för octaédriska 
alun crystaller, aflånga prismatiskt fyrsidiga, klara, dels 
ensamme, dels vidvuxne hvarandra, men mestadels 
tåmmeligen tydelige, och icke eller mycket små. 
Dessa crystaller bibehålla, både i sval och fugtig 
och medelmåättigt varm luft, enahanda klarhet, men 
i stark varme förlora snart genomskinligheten och 
antaga opal hvit fårg, samt börja på ytan likasom 
fårvittra, men förblifva dock hela, utan att för- 

falla till pulver, ånskönt blifne betydligt låttare 
genom förlusten. af sitt åfyerflödiga crystallisations- 
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vatten. Detta salt löses lått med ganska litet vat- 
| ten, till Aytande solution, men ej med Spiritus vi- 

ni; på kol ensamt för lågan af blåsröret utsatt, svål- 

ler och skummar sig det samma , men bringas dock 
icke till småltning utan tillsats af Borax, och så- 
ledes lika med Epsoms eller Engelskt Bittersalt. 

Dess solution gaf med Sacharum Saturni en hvit 
fållning ; likaså med starkt kalkvatten; och med 
mildt eller kolsyradt Alcali Vegetabile en ganska 
ymnog liknande hvit Magnesia, hvilken, samlad 
på sugpapper och torkad, fråste med syror som 

kalk. Denna sednare fållning upplöst äå nyo med 
utspådd svafvelsyra, lemnade något qvar oupplöst, 
som kåndes på tanden'sandigt, hvilket förmodeli- 
gen år kisel, som torde hafva hårrördt ifrån alcali; 

samma upplösning filtrerad klar, grumlades litet af 
Sal Acetoselle, och således år icke eller alldeles 

fri ifrån kalkjord. | 
Till öfverblefne luten efter detta bittersalts 

första crystallisation, slogs litet utspådd svafvelsyra; 
men deraf uppkom ingen synbar fråsning; samma 
lut, långsamt afdunstad , afsatte derunder ett grön. 
gult slamm, likligen jern-ockra, kalkjord m. m., 
hvarefter solution blef mera klar; den afsilades då, 
och sattes på svalt stålle till crystallisation, der 
den först gaf några octaädriska aluncrystallér, men 

slutligen tillhopa med dem, inblandadt ett smått 
salt i form af fyrsidigt rectangulaire, platta och 
aflånga prismer, som för åndarne slutades med 
fyrsidig pyramidalisk spets, nåra liknande det för- 

ut berörde bittersaltet, med hvilket de åfven be- 
funnos åga ett måstadels enahanda förhållande. 

Tredje Försöket vid Berga. 

Afsigten med detta försök var förnåmligast 
att utröna > hvad utslag erhålles, då ugnen jJemn- 
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bråddadt upp till krantsen fullsåttes med tegel, och 
dess brånning för öfrigt förrättas på lika sått som 
den nåst föregående. 

De sprickor, som i ugnens begge bröstmurar 
uppkommit redan under förKA försöket, men som 

under det andra ån mera utvidgats, blefvo endast 
igentåppte och öfverrappade med murbruk, och 
sjelfva ugnsmuren icke eller denna gång förstårkt 

med det föreslagne knåppet eller bandet; för öfrigt 
befants AR ugnens botten eller eldgångshvalf 
vara det minsta språckta eller eljest skadade; endast 
sido murarne omkring eldståderne somligstådes råmna- 
de och bottnen uti 2:ne af dem litet, men obetydligt 
sönderstött uti inre kanten, hvilket sednare tycktes 
hårröta endast af våldsam och oförsigtig eldredska- 
pens handtering. Ett erforderligt stort antal mur- 
och taktegel var formadt och ”slagit af enahanda 
lerart som tillförene, men som denna gången blif- 
vit utur lertågten på stållet nyligen uppgråfd. Det- 
ta tegel, vål vådertorrt, blef samma år, i slutet af 
Augusti månad, insatt till brånning i följande ord- 
ning: 

Till underlag stålldes på kant stort murtegel 
1 6 hvarf öfver hvarandra, hvaraf de a:ne under- 
sta innehöllo 14 å 1500 stycken utletade från så- 
dant som uti föregående brånningar utgjorde be- 
tåckningen och som var otillråckeligt bråndt. Då 
begge föregående försök tycktes utmårka eldgångs- 
hvalfven , såsom något för långa, enår brånningen 

förråttas med schiffer- brånslet; så uppstålldes midt 
öfver der eldgångshvalfven möta hvarandra utiug- 
nen, en mellanbalk af murtegel såsom en skilje- 
mur, bred 3:ne fot nedantill, och derifrån smånir- 
gom srmalnande uppåt tills den ofvantill, dår be- ' 
tåckningen skulle vidtaga, blef 2 fot bred; insått- 
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pingsrummet för takteglet afdeltes derigenom uti 
2:ne, hvaruti instålldes först 4 hvarf nyslagna tak- 
pannor, sedan uppå dem 3:ne hvarf takpannor 

till ombrånning, utgallrade ifrån föregående för- 

sta försök; större delen sådana som redan visade 
synbara Mdösmalen af luftens och svafvelsyrlighe- 
tens gemensamt skadliga åverkan. Betåckningen 

gjordes, likasom förra gången, undantagandes att 
nu inråttades endast 13 stycken draghål, sålunda: 

OTKOKOR KONG 
o Oo [>] 7 
OO KKGIO 

Enligt ”Tegelslagarens uppgift var insatt till 
bränning Uekna gång: stort murtegel i underlaget, 
5000 stycken; do mellanbalken 1400 st. och d:o 
1 betåckning 1600 st., samt af nyslagne takpannor 
5100 st., och till ombrånning d:o 3900 st.3 till- 
sammans 17000 stycken tegel vid pass. Tillika sades 
insåttningsporten vara försvarligt igenmurad.. Så 
vida uppgiften ågde sin riktighet, kunde deraf re= 
dån slutas, att teglet stod ganska glest insatt, i 

synnerhet taktegelpannorne, ånskönt deras både stör- 
re tjocklek och bugtighet, ån de tillförne beredde; 
också något dertill bidragit, 

Detta 3:dje tegelbrånningsförsök i stort, bör- 
jades den 11 Sept. och fortsattes samt slutades på 
lika sått som det föregående, och det under en li= 
ka lång tid eller nåra 20 dygn, inberåknadt 13 

dygn, som efterbrånningen gjordes med vedbrån- 

slet, hvartill åtgick kastved af gran och tall 3 fam- 
nar, och af klock asp en famn, hvilka tillsam- 
mans utgjorde 45 cubik alnar. Efter slutad brån- 
ning stod ugnen till afsvalning intill sista dagarna 
af October månad. 

Medan brånningen påstod, sågs innom rto:de 
dygnet huruledes ugnens sprickor och refvor ovan- 
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ligt utvidgades och sedermera hvarje dygn blefvo 
mer djupt nedgående; deras svåra beskaffenhet var 
synnerligt mårkbar, då vinden blåste starkt på ena 
sidan af bråstmuren; den åt vådret vånde 'kåndes 
då mårkligt afsvalna, och deremot genom den mot- 
sattes sprickor en öåfvermåttan stark hetta likasom 
utströmma , aldramåst och håftigast omkring ug= 
nens medelhögd. Sedermera, då teglet skulle ut- 
rymmas utur ugnen, sågs också tydligt, att den 
under påstående brånning måst rådande vinden, ha- 
de mera på den ena sidan ån den motsvarande af- 
kylt ugnen, och att allt tegel, stående framför de 
svåraste ugnsmurens råmnor, likasom innom en 
halfcirkel i omkrets var synbart mera illa bråndt 
ån det öfriga stående långre ifrån draget och i skygd 
af ugnens oskadade sidomur; lika bråndt var åf. 
ven tegel som stod framför insåttningsporten, hvars 
igenmurning bestod endast af en enkel, otåt och 
dåligt uppförd nur, tjock en tegelstens bredd, och 
tillika så illa förbunden, att den under påstående 
brånning visserligen nedrasat, derest den icke, nå- 
gra dygn efter eldningens början, blifvit nedantill 
-emotstödd med en der utanför till 2:ne alnars högd 
uppdragen mur af tegel lagd i ordentliga band och 
förband, samt öfverklistrad med murbruk. Med 
allt detta, blefvo samtelige, så vål takpannorne som 
murteglen i betåckningen och i mellanbalken, den- 
na gång både ojemt och otillråckligt igenombrån- 
de; då deremot allt murteglet som utgjorde un- 
derlaget, i allmånhet befanns vara hårdt, starkt, klin- 
gande och lått. Det ovanligt tjocka underlaget af 
murtegel torde nog hafva vållat hinder för hettan, 
att med full kraft åtkomma de ofvan det samma 
stående takpannorne, hvars Öfverlag var åfven gan- 

ska tunt eller ringa, men icke dessmindre står fast, 
att skadligt luftdrag förvållat måsta förlusten af 
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den vårma, som eljest skulle gjordt fullkomligare 
verkan, derest så betydlige korsdrag ej fått obe- 
hindradt framtrånga emellan det midt i ugnen glest 
insatte takteglet, hvarföre ock hettan desto hasti. 
gare bortdrefs och lika som bortsopades af hvar- 
je våderflågt, som nu ifrån 3:ne sidor af ugnen 
fick nåstan lika lått intrånga. Om åfven å arbe- 
tarenas sida någon försummelse vid eldens skötsel 
varit tillika förvållande, blef så mycket mindre 

 förmårkt, som jag denna tid kunde ganska sållan 
vara på stållet enår verkstålligheten skedde. 

Vid opartiskt betraktande af ofvan beskrifne 
3:ne större tegelbrånnings försök, tyckes anled- 
ning vara att anse minskning af ugnens högd 
såsom nådvåndig; emedan bågge gånger då”teglets 
insåttning gjordes mindre hög ån denne siste, har 
också teglet blifvit båttre igenombråndt, Också 
till att fullsåtta ugnen, och till underlag taga en- 
dast 2:ne hvarf murtegel, fordras 8 hvarf taktegel- 
pannor, stållande öfver hvarandra, och der ofvan- 
på ett öfverlag af 3 å 4 hvarf murtegel, men 
hvilket tyckes blifva vådligt för det obrånda teg- 
lets styrka att emotstå krossning af sin egen 
tyngd. Dessutom verkar hettans språngkraft mera 
på en hög, ån en låg ugn; hvarföre ock dess höjd 
troligen tål en minskning af o1 å 33 fot, hvilket 
ock synes desto mer billigt, som dylika i England 
brukliga ugnars insåttningsrum år vid pass 103 å 
11 fot eller omkring 53 svenska alnar djupt, 

> ifrån ugnskransen neder till bottnen råknadt; det 
år till förmoda att der, hvarest så beskaffad te- 
' gelugns inråttning varit långe brukad, man också 

fått genom erfarenhet goda skål dertill; hvarföre 
eljest icke betjena sig af höga ugnar, då eldningen 
förråttas med stenkol, liggande på rostjärnen ome- 
delbart midt under de ifrån eldgångshvalfvet upp- 
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gående eldrören? Hettan har då ansenligt kortare 
våg, till att uppstiga ifrån stenkolselden, hvilken 
anvånd mera direct, åfven i sig sjelf år så ganska 
mycket starkare, ån elden af alun-brannschif- 
fern, hvilken åter för att begagnas till samma ån- 
damål, synes kråfva den eldstads inråttning som 
man till dessa försök låmpeligast kunnat anvånda, 
änskönt det år ögonskenligt, att derigenom också 
måste anvåndas af schifferbrånslet långt större 
qvantitet, ån eljest skulle synas behåfligt. 

Nerikes Alun-schiffer innebåller visserligen i 
allmånhet en betydlig mångd brånnbart åmne; man 
har funnit den samma ehuru förvittrad till lamel. 
ler, brånd i Thermolampe -inråttningen, ånnu gif- 
va brånnbart åmne 3 å xz af sin vigt, oberåk- 
nadt 73 1 empyrematiskt SBrXatlgn och såledeus på 
det hela förlora i vigten 3 å gå:delar då återsto- 
den ån anses tjenlig att producera Alun. Sam- 
ma Schiffer, nyss uppbruten, innehåller mårkligt 
mera brånnbart, ån sedan den legat ett eller annat 
är samlad i hög; den af bergoljan måst rika, år 
svartgrå till fårgen i friskt brott, och merendels 
af så fint gry, att på utsökte stycken deraf ågg- 
Jern kunnat hvåssas. Det år också allmånt bekant, 
att i hög upplagd denna slags schiffer, en gång 
vål itånd, sedermera brinner för sig sjelf med 
stark låga, men förblifver icke dess mindre ett 
trögt brånsle, då man vill på allmånt vanligt sått 
dermed underhålla en jemn och långre tid oafbru= 
tit fortvarande eld, ånskönt den brinnande massan 

blir så het, att ett deruti instuckit kallt jern inom 
några ögonblick glödgas rödhett och smidigt. 
En sårskild inråttning uti eldståder för detta brånn= 
sle blir för anförde orsak skull nådvåndig. Det 
lår derföre icke förefalla ovåntadt, att ätskilligt af 
både ugnens och dess eldståders inråttning till en 
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början måste göras ungefårligt; man kånner ju 
knappt ånnu nog omståndligt det förmånligaste an- 
våndandet af stenkol och brånnkol, och af ved och 
torf, men fast mindre af Stenkols flis och alun- 

branuschiffer. Likvål må anses vara afojord sak, 
att med det "hår ifrågavarande svafvelhaluga brån- 
slet, blir en lågt uppstaplad tegelmassa skyndsam- 
mare igenombrånd, och det med mindre åtgång 
af brånsle i förhållande emot den större mycken- 
het deraf åtgår till en högre tegelmassas lika full- 
komliga igenombrånning. Troligt år dock att 
hvarken uti en lågre eller högre ugn, förmedelst i 
början af brånningen hållen svagare temperatur, öf- 
vergår phosphor och svafvel låttare till phosphor- 
och svafvel-syrlighet, och i sådant tillstånd till 
större delen förflyger, men vål att sedermera efter 
brånningen med vedbrånnsiet afsöndrar och för- 
skingrar de för teglet måst skadliga och dess var- 
aktighet förstörande particlarne.  Efterbrånningen 
med annat vegetabiliskt bränsle, ån ved, trådqvi- 
star och spånor såsom för exempel: med torf, tor- 
de åfven göra samma verkan. I bågge fall lår 
likvål förblifva nådigt, att, innan efterbrånningen 
börjas, förut gifva teglet hård brånning med det 
svafvelaktiga brånnslet; emedan det synes som ef- 
terbrånningen då först gör sin bästa verkan. Af 
stycken, tagne utan åtskillnad ibland teglen brånde 
i 3:dje försÖket, krossade och aflutade såsom bråndt 
alunschiffer, erhöllts vål något alunsalt, men dock 
ganska obetydligt jemnförelsevis mot den mångd af 
såmre salt, utbringat på lika sått från tegel bråndt , 
med alun-brannschiffern ensam, och utan att med 
vedbrånslet hafva undergått någon efterbrånning, 

I allmånhet förmårktes efter någon tids för- 
lopp utvittra ifrån teglen, brånde i detta 3:dje 
försök, mursalt till synbart större mångd, ån från 
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teglen brånde i a:dra försöket. Detta mursalt var 
vål till utseendet ganska likt det sistnåmdes, åfven 
lika låttlöst af vatten, men smakade på tungan 
mera styptiskt, och solutionen deraf gaf vål i ore= 
diga små och smala crystaller, något som likna- 
de bittersalt, men blandadt med tydeliga alun-(cry- 
staller uti en jern-vitriol-haltig hvitgul massa, För 
att skilja dessa ifrån hvarandra, upplöstes ä nyo 
åter erhållne blandade saltmassan, ett mått med 
3 d:o vatten, hvaruti för olika låttlöslighets skull, 
ären jern-vitrioliska och måst jernhaltiga alu- 
nen upplöstes och afskildes ifrån de oupplösta och 
måst rena alun-crystaller. — Ifrån denna på detta 
sått gjorde upplösningsluten, fåldes förmedelst brånd 
kalk, småningom tillsatt, den uti solutionen rådan- 
de jern- och älunjorden!; hvarefter luten, filtrerad 
klar, sattes i digestionsvårme att långsamt afdun- 
sta, tills dess en droppa, deraf fålld på kall glas- 
skifva, förmårktes inom få minuter anskjuta något, 
som liknade början till crystallisation, luten stålldes 
då mera isvalt luftdrag, dår den inom 2:ne dygn 
afsatte ett tydligt och någorlunda rent bittersalt i 
rediga och tåmmeligen stora crystaller. Återståen- 
de moderlut, å nyo afdunstad, gaf ånnu några tåm- 
meligen tydliga men små bittersalts- crystaller), 
gulbruna till fårgen; men den derefter qvarblefne” 
luten låt sig icke yttermera bringa till crystalli- 
sation, utan lemnade , afdunstad till torrhet, endast 
en gulhvit skorpa, som i fuktig luft åter mjukna- 
de och blef likasom klibbig. 

För öfrigt bemårktes slutligen, att åfven 
ibland de mur. och taktegel som bråndes uti 2:dra 
försöket vid Berga, och som eljest dittills bibehål- 
lit sig för det måsta oföråndrade och oskadde, 
dock knappt finnes något enda som efter våtan 
af regn och torrkning i luften ju icke seder- 
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mera blifver till fårgen. blekare och likasom Öfvers 
| dragit med en fano hvitaktig hinna. Detta blir 

dock mycket snarare och mera synbart på alla. 
takpannorne, brånde ensamt med schiffern ; men af 
dessa befinnas ej allenast alla de som legat under 
bar himmel, vtan åfven de som legat under ett 
på sidorne öppet skjul, numera ingen enda oska- 
dad; större delen åro redan förfallne till skifvigt 
grus, nåstan sak samma år åfven med alla om- 
brånde, sårdeles med dem, som någon långre tid 
lågo blottstållde för fria luftens åtkomst, innazr de 
undergingo efterbrånning med vedbrånnslet ; ibland 
desse hafva de, som blefvo stållda på fugtiga 
sandmo- marken under betåckning af torkladans tak, 
redan till större delen undergått nåstan enahanda 
föråndring, som: de nåst förut omtalte; månge 
ibland dem synas vål vara hela, men. skynda 
dock allesamman till fullkomligt förfall; åtskillige 
äro så söndersprångde af utvittrande mursaltet, 
att vidrörde, de genom ringa påtryckning med” 

handen krossas till grus och skårfvor. ' Sådant 
tegelgrus utan urval sammantagit och aflutadt med 
så mycket vatten, som stått jemnt med brynet af 
grusmassan vid pass 12 timmars tid, att vål las 
ka saltet derutur, bar, afhbåldt och filtreradt ige=- 
nom grått papper, gifvit en stark lut af bitter 

styptisk smak; hvarje sådan kanna lut lemnar, ef- 
ter långsam afdunstning till crystallisation, en gul- 
hvit saltmassa , vågande ifrån 2 till och med 4 lod; 
och uti denne som då smakar ganska starkt af jern vi 

 triol, synes anskjutne en myckenhet af långa, 

smala och spetsiga små crystaller. Saltmassan åter 
upplöst i dubbelt så mycket vatten, och befriad 

med tillsatt kalk från den starkaste vitriolsmaken, 
samt filtrerad och långsamt afdunstad till crystals 
lisation, anskjuter sedermera ett någorlunda rent 
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bittersalt i rediga och tåmmeligen stora Crystaller, 
hvilka tillsammans utgöra omkring balfva vigten 
af den på nåmnde sått renade saltmassan, Genom 
kalks tillsåttning genast uti första luten erhålles 
enahanda utslag. 

Så beskaffadt mursalt utvittras allmänt, men 
dock till olika mångd på sårskilde tegel; på några 
blir det obetydligt och merendels ganska tunt, men 
dår och hvar åter så ymnigt anskjutit, sårdeles 
vårtiden omkring islossningen, at tegelstenar tråf. 
fas deraf beklådde likasom af snöflagor, hvilka 
då i form af en tunn isskorpa lått afsöndras och 
smulas, men inpå sommaren torka dessa salt- öfver. 
drag tillsammans till et-hvitt pulfverstoft, som till 
god del affaller och förskingras, Utvittrade detta 
mursalt något når lika ymnigt på tegel af den 
hårstådes befintliga Ler-art, såsom förut år beskrifs 
vit, kunde vål fråga uppstå: om icke det möjligen 
lönte mödan at hår inråtta en Bitterfalts Fabriqve, 
fårdeles i förening med en :Souda och Glaubersalt 
samt Alun:tillverkning. 

Imedlertid hafva berörde i stort anstålde förs 
sök att brånna tegel med  alun-brann -schiffern ; 
gifvit på det hela ett utslag, hvilket, såsom icke 
svarande emot det hopp, hvarunder Bolaget 
haft både kostnad, tid och möda osparde,  så- 
ledes icke eller utan ett slags missnåje kunnat med= 
delas det samma. För egen del ville jag förden= 
skuld aldraminft gjöra framstållning om ytterliga- 
re fortsåttning, då Bolagets redan utgifne betydeli- 
ge Summor voro så fruktlöst anvånda. 

På allmånna Bolags-ståmman Ar 1808 vid: 
togs derföre det beslut: att icke fordra af actie- 
ågare ytterligare tillskott, utan instålla, åtminstone tills 
vidare, alla tegelbrånnings-försök med schiffer, 
och i det stället anvånda återstoden af den dittills 
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förskutne fonden, att endast med vedbrånsle för- 
råtta tegelbrånningen i den uppförde Ugnen, och 
derigenom tillika utröna huruvida tegelverkningen 

kunde lika fullt drifvas med någon slags fördel. 
Till föigd deraf upphandlades och framfördes 

på vinterföret ett för flere brånningar tillråckligt 
qvantum stafrums - ved: af- gran och tall, hvarje 
Stafrum 4 alnar långt och 3 d:o högt och bredt, 
eller innehållande 36 cubic-alnar :vedbrånsle. : För 
att beqvåmt anvånda denna långved, förändrades 
ugnens eldstad sålunda: Öfversta krantsen omkring 
hvarje så kallad schiffer-panna: aftogs vid pass 
rå 3 fot; och igenom bröstmurarne midt framför 
-eldhvalfsgången gjordes en fyrkantig öpning af 1 3 
fots vidd, hvilken försågs med en enkel dörr eller 
lucka af saltpanne plåtar; och:bottnen uti eldgångs 
hvalfven försånktes ungefår 3 fot , för att vinna mera 
utrymme till långvedens inlåggning. För öfrigt om- 
gafs ugnsmuren, sedan dess 'sprickor och refvor 
voro igenom uthuggning och "ny igenmurning bo- 
tade, med ett knåppe eller band af trådbjelkar. 
Teglet till brånning var insatt första gången på 
enahanda sått som till sist 'beskrifne 3:dje försök, 

| + undantagandes, att underlaget denna gång besiod af 

2:ne hvarf mur-tegel, och takpannor utgjorde 
der ofvan Öfver endast 5 hvarf, och blef altsam= 
mans teglet så tått som . möjligt insatt. ”Teglets 
fullbrånning förråttades första gången innom 9 
dygn med 9 .Z stafrum eller 342 cubic-alnar ved- 
bränsle. 

. Om man råknar ett sådant stafrum åtgå till 
hvarje 1000:de tegel för att innom 8 å ro dygn 
få det samma vål genombråndt uti vanligt brukliga, 
så vål hvålfda som Öpna ugnar; så var vedbe- 
sparingen hår omkring en god 3:djedel af hvad 
eljest behöfts, Då nu ugnens inrättning, oaktadt 
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den ofvan omtalte ofullståndigt gjorde föråndringen, 
bevisat sig ostridigt förmonlig till vedbesparing; 
så måste den blifva betydligt mera förmonlig, om 
behörig tillämpning göres af den föråndring till 
vedbrånslets begagnande som jag tagit mig frihet 
att jemte ugnens beskrifning uppgifva. 

Detta påråknas med så mycket mera visshet, 
som denne förbigående omtalte första tegelbrån= 
ning, förråttad med vedbrånsle, gaf tillkånna att 
brånningen fortsattes långre tid, ån verkligen dertill 
behöfis; emedan alltsammans teglet var ej alle- 
nast ganska hårdt, utan ock på några stållen slagg- 
bråndt, sårdeles midt på ugnen å ena sidan om 
mellanbalken. Detta sednare sågs tydligen hafva 
hårrördt deraf, att dörrarna framför Öpningarna, 
hvarigenom stafrumsveden insköts, icke kunnat 
hållas behörigt tillslutne, alldenstund de ej voro 
försedde med dragluckor till att gifva åt elden ett 
lagom erforderligt våderdrag för att hålla den sam- 
ma lefvande , och att således under påstående brån- 
ning, den måst rådande vinden drifvit på samma 
sida hettan starkast inåt ugnen, Derjemte var det 
tomma rummet, ofvantill innom ugnskrantsen, te- 
gelbrånnaren hinderligt för att behörigt förråtta drag- 
hålens omskiftning åfven på teglets betåckning. 

Ehuruvål vid alla dessa försök, förekommer 
atskilligt som saknar den fullståndighet, hvilken 
skulle mera beråttiga att af dem draga såkra 
slutsatser, synes dock vara skåligt att anse tegel. 
brånningar, förråttade med alun-brannschiffer och 
andra dylika svafvelhaltiga brånnslen, blifva möj- 
ligen förmånliga att begagna till mindre granlaga 
behof, i synnerhet på orter hvarest hvarken sten- 
kol, ved eller brånntorf till drågligt pris erhållas, 

men 
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men deremot åges öfverflödig och nåra belågen till. 
"gång på Aldn- brann- Sohater, hvars framskaffande 

till erforderlig mångd kan så tillstållas, att om- 
kostnaden desk gifver en behållning, som lönar 

mödan. 

Till efterbrånningen med ved tyckes icke be-' 
höfvas mer ån F',:del a ssdel af det qvantum 

-vedbrånsle som eljest skulle åtoå till tegelbrännin- 
gens förråttande på bittills vanligtvis. Således ans 
kommer saken på möjlighet, att med FA:delar å 
Tardelar vedbesparing bestrida kostnaden af den 
större mångd schiffer-brånsle, som + stållet måste 
till samma åndamål anvåndas. 

Imedlertid kan för anförde orsaker skull €j 
ånnu afgöras den frågan: Om brånunbara Alun- 
schifferns förbrukning på det i föregående beskref- 
ne vilkorliga sått, skall medföra betydligt stor be- 
sparing på vedbrånnsle, sårdeles som så mycket 
större myckenhet af det förra i stållet måste förz 
brukas. Men för öfrigt har erfarenbeten redan nog 
af bevist, att tegelugnens inrättning och brånningens 
förråttande uti den samma, fordra hvarken i arbe- 
te eller tillstållning den konst eller noggranhet el-= 
ler tillsyn och bevakning eller ans och skötsel; 
att ju icke alltsammans kan, utan svårighet åstad- 
kommas af våra måst vanliga handtverkare och 
gröfre arbetskarlar; också åger både ugnen och dess 
eldståder den enkla sammansåttning, som till ånda- 
målet skåligen fordras kan af en ny och ån icke 
tillråckligen utredd och upparbetad tegelbrånnings 
process, med ett bränsle, icke lång tid tillbakars 
dertill ansedt obrukbart, intill dess genom sed- 
nare rön och försök, dem Bergbornings-Bolaget Jå- 
tt anställa, blifvit ädagalagdt att det samma är 

K. V. A. Handl. 1815. Sd 15. 

Kd 
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Jåmpligt till att begagna. så flerahanda  oröfre 
vårmnings-, torknings-, kok. och sjudningsinrått= 
ningar, der den svafvelaktiga och obehagligt osan- 
de röken, hårrörande från schifferns förbrånning, 
icke bör blifva synnerligt besvårande. ö 

Bolagets flerårigt anvånde kostnader till Stens 
kols eftersökning, har följaktligen icke blifvit i 
det hela förjåfves, emedan den gifyvit anledning 
till, och befordradt kännedomen om en såker ut- 
våg för framtiden, att nyttigt anvånda ett nådfalls 
bränsle till betydlig wvedbesparing för RR 
ga landsorter. 
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BESKRIFNING 

Öfver några Rot-fluge Arter, hörande 

till slågterna "Thereva och Ocyptera; 

CARL FREDR. FALLEN. 

d. 27 Sept. 1815. 

fu den otaliga mångd insecter, hvars larver 
förstöra våxterna, gifves ct stort antal tvåvingar, 
som i larvetillståndet , dels på åkrar och ångar, 
dels i trågardar, förtåra våxtrötterna. Uti den art- 
rika familjen Muscides, som igenkånnes på sin 
urgröpta hornaktiga munnsköld med borst i mungi- 
porna , sina aflånga ögon och sitt stora vingfjäl, 
finnas visserligen flera deler af deta fefnad si 
Håribland torde man få råkna de, som FABRICIUS 
stållt uti slågterna Thereva och Öcyptera; sedan 
likvål några af dem från sistnåmnde slågte blifvit 
uteslutna. Sannt år vål, att Therev-arterna, sås 
som varande nog sållsynte, ånnu icke till lefnads- 

sättet äro tillråckeligen kånde; men då de i mun- 
nens skapnad och i de öfriga delarnes förhållande 
komma så nåra öfverens med Ocyptrerna, så år att 
förmoda, att de åfven skola ega deras lefnadssått. 
— Jag utbeder mig att till Kongl. Academiens 
högtgållande granskning få af nåmnde slågter Öf- 

verlemna. så många arters systematiska beskrifning, 
som jag innom fåderneslandet Sfverkommit, 
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THEREVA Ör clypeo brevi immarginato, palpis 
simplicibus. 

Antenne extus rotundate. 
Corpus pilosum, abdomine depresso, 

obtuse ovato;,nervo tertio longi- 
tudinali com nervo costali in sum- 
mo ale apice conjuncto; nervo 
quarto versus tertium ante margi- 
nem inflexo. 

Mundelarne så väl hos Thereva som Ocyptera 
äro hufvudsakeligen lika construerade, hvilket vid 
jämförelsen mellan Farrici beskrifningar äfven nog- 
samt inhämtas. Denne likhet sträcker sig ock med 
helt obetydeliga undantag till de öfriga genera, som 
nu utgöra familjen Muscides, Endast munnspröten, 
som hos några arter 1 denna familj finnas utåt breda- 
re eller skedlika, stundom tjockare, äro: uti nyss- 
nämnde slägter trådlika, och munnsköldens spits hos 
Thereva mera uppåt böjd, utan uppvikning, Munn- 
öpningen är i bägge slägter aflång, hvaruti den in- 
dragliga /haustellum med sin proboscis döljer sig, 
liggande horizontelt med munnöpningen. 

Therev-slägtets arter utmärka sig särskildt genom 
Antennernas (panrnsprötens) rundning i spitsen, med 
enkel seta dorsalis.  Stemmata äro tre. De nakna 
ögonen äro ganska stora, aflånga och mnärsittande. 
Kroppen af en trubbigt oval form är något hårig, 
med inblandade färre borst, som annars mera ymnigt 
finnas å Ocyptrer, Tachiner m. fl, och den nedtryck- 
ta abdomen saknar dem nästan alldeles, Fötterna 
äro håriga, utan någon ovanlig skapnad. Deremot 
eger vingarnes nervgång en egenhet, som genast 
skiljer detta slägte från Ocyptera och alla öfriga Mu- 
scides, Auwuxiliar-nerven sträcker sig nästan ner om 
medlet af vingens yttre sida. Andra och tredje läng- 
de-nerven uppkomma från en 'gemensam stamnery 
(nervus furcatus) som delar sig nära vid vingens ba- 
sis uti 2:ne nerver, hvaraf den ena eller så kallade 
tredje längdenerven går rakt ned ända till yttersta 
vingspitsen och förenar sig med costal-nerven, som 
der slutas. Den fjerde längdenerven, som i Tachi-' 
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na genom en krökning (formerande en area) löper 
ut ända till vingkanten, merendels till samma för- 

eningspunet, i NRA tredje längdenerven löper ihop 
med costalnerven, böjer sig uti Thereva och Ocypte- 
7a intill tredje längdenerven, utan att hinna till sjelf- 
va vingkanten, och formerar derigenom en ordente- 
lig discoidalsarea. -Men uti Oecyptera hinner costal- 
nerven icke ända till vingspitsen, hvadan tredje läng- 
denervens förening dermed sker ofvanför den samma, 
eller på vingens yttre sida. Den fjerde längdener: 
vens krökning skiljer således Therev-arterna från alla 
slags Muscides, (undantagande Ocyptera); men den 
tredjes utgång ända i vingspitsen skiljer dem från : 
sistnämde slägte. 

En annan besynnerlighet röjer sig hos Therev- 
arterna därutinnan, att Hannarnas vingar äro vanli- 
gen vida större och bredare än hos Honorna; och 
dessutom ej sällan olika colorerade. Könens skiljak- 
tighet finnes likväl säkrast derigenom, att Hannarne 
äro under abdomens spits försedde med en i detta 
slägte korrt eauda, som förorsakar en knölformig 
upphöjning, hvilken hos Honorna saknas, 

1. T. subcoleoptrata thorace nigro-lineato, abdomi- 
ne aut testaceo aut fusco-cinerascente; alis in 
mare vittis duabus fuscis repandis, in femina 
hyalinis; curvatura nervi quarti in utroque sexu 
juxta marginem irregulariter arcuata. 
Thereva subcoleopirata Fabr. Antl. 217. I. Ent. 
Suppl. 560. 1 8 Syrphus Fot. Syst Af 283. 
21 3 Panz. Fn... 74. t. 13. 14. Conops Linn. 
KÖVsk 2: 10063: ; 

3 2 Begge könen hafva ett ljusgrått, i hvitt skim- 
rande, hornaktigt hufvud, med en å Omse sidor ar 
pannan gående svart rand, som endast i viss ståll- 

ning mot dagsljuset kar observeras. En svart 

strima går äfven mellan Ögonen. Sugröret år få- 
stadt i en tubformig skida , indragit innom den 

långa munnåpningen. Å Ömse sidor, om munn- 
skölden sitter en rad munnborst. Ögonen sitta 

N 
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nåra hvarandra i hufvudets öfra del, dock ej utan 
ett smalt mellanrum. Hufvudets nedra del år lik- 
vål "framtill ganska bred 'och nåstan trekantig. 
Pannspröåten svarta, korrta, hoptryckta; de yttre 

lederna ungefår lika långa. Thorax år smalare ån 
hufvudet, trind, hårig med få borst och 4 svarta 
rygelinier.  Abdomen år vida bredare ån thorax, 
småluden, hos Hannen dels genomskinligt gulak- 

tig, dels gulgrå med mörka sidor, hos Honan all- 
deles svartgrå. Fötterna svarta, gråskimrande lik= 
som thorax, håriga med få ERE Pulvilli, som 
sitta mellan Köla, äro hos hannen långre ån hos 

honan. Vingarne glasaktige, hos hannen utvidga- 
de, med en mörk streck från basis, och en annan 
omkring fjerde långdenerven och dess inkröåkta del, 
Häällden sistnåftinde ej utgör någon regulier cirkel- 

båge. Hos honan åro vingarne ofårgade, med 
hvitare vingfjäll ån hannens. 

Denna arten, som har en Spyflugas storlek, är' 
nog sälsynt, och veterligen ej funnen i Skåne; men 
benägit tillsänd från Herr Majoren och Riddaren Gyr- 
BENHAT 3 som i blommorna på Salix cinerea fångat 
den åamma i Vestergöthland, 

2. T. muscaria thorace nigro-lineato, abdomine 

2enescente cinereo- micante; alis hyalinis basi pal- 

4 - 
Pa -. 

lidis; curvatura nervi quarti Jug marginem re-" 
gulariter arCuata. 

3 $ Begge könen éga liksom? föregå arten ett hvit- 
skimrande hufvud, med svart streck i pannan och 
sidoborst vid munnskölden. Ögonens stora, hos 

hannen i synnerhet nåra hvarandra, dock ej utan 
ett smalt mellanrum.;-Ofvanföt de. svarta paun- 

e - Oo 

spröten sitter en hårtoffs. Thorax hårig , gråskim- 
rande, stundom med kopparglans, år framtill svart- 
strimig, Abdomen stöter i kopparsvart fårg, utan 
skimmer; år trubbigt oval, nedtryckt, småhårig,- 
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enahanda fårg och skapnad; så att pulvilli mellan 
klorna åro fångre hos hannen ån hos honan. Men 
vingarne, hos hannen vål bredare och något brun- 
aktigare än hos honan,-ega fjerde långdenerven 

böjd ot den tredje såsom en regulier cirkelbåge. 
Vingfjellet stort , hvitt. | 

| Denna säkert egna arten, till storleken mindre 
| ån förra, eller såsom en vanlig husfluga, har blifvit 
D "fångad i blommorna på Achillea millefolium, och 

ifrån Vestergöthland med den förra mig gunstigt med- 
delad. Utan med afseende på abdomens glansfärg, 
och i synnerhet på nervgången vore man icke i stånd 
ait skilja denna artens hona från den föregåendes. 

0. T. hyalipennis nigra nitida immaculata, alis hya- 

0 dinis: squama nigricante. 

392 Hannen år likasom hos förra arterna något 
större ån honan, med tått ihopsittande stora ågon, 

som deremot hos honan år nog åtskillda i vertex. 

Pannan år svart med hvitt skimmer bredevid ågo- 

nen, hvilka hos lefvande individer åro mörkröda. 
« Pannspröten svarta, korrta, mycket  nedböjda, 

. e. z db e e 7 

midt i pannan fåstade. Kroppen år glånsande mårk- 
svart, trubbigt oval, hårig med få borst... VWVin- 

”» n t - 

— garne ofårgade med samma nervgång som i före= 
gående art. 

Storleken hälften mindre än förra artens. Nog 

 sälsynt fångad i Esperöds . trägård, än på blad, än 
Eid marken... Den är snarlik en art hörande till släg- 

tet Lauxanria, som vankas allmänt i Skånes trägår— 
dar, att förtiga de flera Musce-arter af samma förg 

"och storlek; men ock snart frånskilld genom den be- 

stämt egna nervgången i vingarne. » 

4. T. nana nigra, alis nigricantibus apice albis : 
femoribus anoque rufis. 

” - 
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2 Kroppen, ehuru liten, har lika byggnad som 
föregående.  Hufvudet svart med borst; ögonen 
långt åtskillda och stora; pannspröåten korrta, ned- 
böjda. Den nedtryckte, något bredlagde abdomen 
år glånsande svart med röådt i spitsen. Fötterna 
svarta med små borst, och röda femora å mellan- 
och bakfötter; de sednare något tjockare. VWVingar- 
ne, föga långre ån abdomen, åro mörka med en 
trubbig hvit spits, och åga lika nervgång, som hos 
T. muscaria. Vingfjellet mörkt. 

Hörer visserligen till egen art, föga större än föl- 
jande, men hannen okänd. Bör eftersökas i Skånes 
trägårdar. 

s. T. pygmea nigra nitida, squama pedibus totis 

alarumque costa nigris; alis apice albis. 

3 År hel och hållen svartglånsande, föga större 
ån en loppa, med stora tått ihopsittande ögon, fö- 
ga hvitskimrig panna och korrta svarta antenner, 

hvars seta år ganska fin. Vingarnes yttre kant, 
åfvensom vingfjellet, år svartaktig, men vingspet- 
sen och inre kanten år hvit, samt neryvdirectionen 
likasom i förra arten. 

Jag har fångat denna lilla art i Beckaskogs skö- 
na trägård i Skåne i Julii månad, utan att finna bo- 
nan, Framdeles forskning må afgöra, om den ej kan 
paras ihop med nyssnämnde 7Z. nana, hvars olika 
fotfärg och tjockare fötter likvist tycks förråda sär- 
skild arträttighets. 

Ocyptera Os clypeo marginato; palpis simpli- 
cibus. 

Antenne extus .truncate. | 
Corpus setosum, cylindricum: nervo 

tertio longitudinali cum nervo co- 
stali ante apicem ale conjuncto; 
nervo-quarto versus tertium ante 
marginem inflexo. 
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"Munnsköldens spits är liksom uppvikt med flera 
sido-borst, pannsprötens deremot liksom afhuggen, 
hvarförutan den ytrerstå leden (la palette DE GErrR) 
stundom är ganska lång, alltid hoptryckt och nästan 
jämbred, liksom i Tachin-slägtet. Ögonen nakna, 
aflånga, hos båda könen i vertex långt åtskillda. 

Kroppen är lång, cylindrisk, försedd med hår och 
deribland flera styfva borst, äfven på abdomen och 

fötter. I öfrigt komma Öeceypter-arterna nära öfverens 
med nyss beskrifna Therev-arier, hvarifrån de huf- 
vudsakligen synas vara skillda genom den cylindriska 
kroppsformen, i sammanhang med costal-nervens 
korrihet. Auxiliar-nerven räcker ock sällan ner om 

medlet af vingens yttre sida, Men fjerde längdener- 

vens egna böjning göra dem lätt skiljbara från Ta- 
chine och Musce, på sätt frammanföre redan är an- 
fördt. Här får endast tilläggas, att tredje längdener- 
vens spits antingen böjer sig krokigt mot costalner- 
ven, eller löper rakt ihop med den samma. . Kön- 
skillnaden finnes lätt genom en lång, inböjd cauda 
under ändan af abdomen hos haunen, oftast utståen- 
de, och kanske delad uti två leder, men saknas hos 

honan. 

+ Nervus tertius lougitudinalis in costam ale 

curvatim lexus. 

1. O. brassicaria nigra, segmento, abdominis primo 
et secundo lateribus rufis3 alis basi pallidis, 
Ocyptera brassicaria Fabr. Ant. 312. 1. Musca 

Ent. syst. 4. 327. 63. Musca cylindrica De 
GEER Ins. 6. 30. 9. t. I. f. 12.  Musca segnis 
Bang. ny bn: jeans to 22 

3 2 Hufvudets framsida år hornaktig hvitskimran- 
de med svart mellanstreck i vertex. . Pannspråten 
svarta, tåmligen långa, sittande på en upphöjning. 
De svarta delarne af kroppen åga tillika hvitskim- 
rande flåckar, i synnerhet segmenterna, hvarför- 
utan thorax har 2:ne på afstånd långsgående svarta 
linier. Abdomens första segment år rödt med en 
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trekantig svart ryggflåck; andra segmentet år an- 
tingen helt och hållet rödt, eller tecknadt med en 
svart rygglinia. Vingarne stöta obetydligen i svart, 
men åro vid basis litet ljusfårgade. Vingfjellet år 
ganska stort, alldeles mjölkhvitt. 

Auctorerna uppgifva denna arten, som är dub> 
belt längre än vanliga flugan, såsom en rotkålsfluga, 
hvars larver förtära roten, och måste ega betydelig 
storlek. Men flera Insect-arter angripa kålrötterna, 
och deribland några smärre larver, som möjligtvis 
höra till någon af de följande smärre arterna, En 
noggran undersökning härom förtjenar anställas, 

2, O. cylindrica nigra, segmento primo secundoque 
lateribus rufis; alis subnigricantibus, immacu- 
Jatis. 
Ocyptera cy&ndrica Fabr. Antl. 313. 2. hörer 
kanske hit. | 

3 2 Eger den förras utseende och fårg, men år 
hålften kortare och smalare. Samma beskrifningar 
gålla derföre om bågge, med undantag, att vin- 
garnes basis år ingalunda blekfårgad. Krökningar- 
ne å långdenerverna synas kanske något rakare. 

Den träffas, ehuru nog sällsynt på högländtare 
marker och torde ej vara annat än en förändring af 
den föregående, tillkommen genom en magrare föda; 

= Nervus tertius longitudinalis rectus. 

3. O. lateralis nigra, abdomine punctulato inermi 
rufo: linea dorsåli anoque nigris; alis immacu- 
latis. 

3 Hufvudets framsida hvitskimrande med svart 
vertex och grätt mellanstreck. Ögonen långt från-= 
skillda. Yttre antenn-leden lång, nedhångande 
nåstan till munnsköldens spits. Kroppens svarta 

ofårg år glånsande. Abdomen röd, med en bred 

a, 

j 

PESTEN 
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svart ryggrand, som förenar sig med de sista svar- 
ta segmenterna, Stiertén år tjock, långt inböjd, 
bötanlauen Fjerde vingnervens böjning år trubbigt 
vinkelformig. Vingfjället hvitt. 

Hörer till Skånes sällsyntare! arter med okänd ho- 
"na. Storleken är en vanlig flugas, men smalare. Den 

bör icke förblandas med följande art, hvarifrån den 
lätt skiljes genom sin fint puncterade abdomen, utan 
borst, men fnled hår utåt spitsen beklädd, liknande i 
detta afseende den bekanta Zachina NE Fabr, 

Icke eller bör den förblandas med Tachina lateralis, 
som Farricius insatt bland Ocyptere, men som är lätt 
frånskilld genom fjerde längdenervens olika slutning. 

4. O. tachinaria nigra, abdomine levi, longesetoso : 
lateribus antice oreque rufis. 

3 $ Hufvudet framtill hvitskimrande, Ögonen ål= 
skillda, hos hannen något nårmade med svart mel- 
lanstreck. Pannspråten svarta, på en utväxt sit- 
tande; yttre leden lika lång som de två inre, ej 
akande till clypei spets. Munnens sidor stöta i 
rödt. Kroppen svart, glånsande, föga hvitskim- 
rande; thorax matt linierad; Abdomens sidor frams 
till röda, i synnerhet hos honan; ty hos hannen 
synes endast andra segmentets sidor råda. Fötter 
svarta och borstiga. Vingarne stöta + svart, och 
ega fjerde nerven vinkelformigt krökt. 

Denna säkert egna arten , skilld från förra genom 
en glatt, opuncterad och med många borst beväpnad: 
abdomen, och från Zachina lateralis, hvilken den 

= närmast liknar , genom det af ving-nervgången lånta 
skiljemärket, är sparsamt fångad i Östergöthland af Hr 
Demonstr. ZETTERSTEDT, som benägit meddelat mig 
den samma. 

5. O. maculata nigra, antennis medio rufis; alis 
infuscatis: macula ad costam repanda nigra. 
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2 Hufvudet fullt af borst, framtill hvitskimrande ' 
med det vanliga svarta strecket mellan de i ver-;/ 
tex åtskillda ögonen. Pannan -år jJåmn, convex, . 
utan upphögdt fåste för spröten, hvilka åro helt 
korrta, och hvilkas yttre led år röd vid basis, 
Hela kroppen annars svart med här och borst. / 
Fötterna åfven svarta, om ej fråmsta höåftledernas 

inre sida skulle synas röd. VWVingarne måst mårk- 
bara, i anseende till en mörk flåck, som från med- 
let sprider sig ned åt slutet af costalnerven, och 
gör nerverna i synnerhet mörka, Auxiliar-nerven 
år liksom vanligen hos denna afdelnings-arter, 
föga lång, VR fjerde långdenrervens krökning 
vinkelformig, 

Arten är lätt igenkänd, men sällsynt fångad i 
Esperöds skog och i Vestergötbland, Ar något större 
än följande. Hannen okänd. 

6. O. roralis nigra, nitida, squama alisque nigris: 
puncto apicis in femina albo; antennis brevibus: 
seta subplumata. 
Musca roralis. Fabr. et Linn. Fn. 8 Musca övot- 
sifisationis Linn. Fn. 1865. Fabr. Ent. syst. 4. 
351. 01 TepliritissFabr.: Antli324 0208 

3 2 Kroppen glånsande mörksvart, hårig och fin- 
borstig. Ögonen hos båda könen i vertex mycket 
ätskillda, ovanligt små, och nåstan runda. Pann- 
spröten åro ock ganska korrta, samt insatte uti en 
sånkning midt i pannan. Annars år hufvudets 
öfra del convext och jämt. . För ett vål bevåpnadt 
öga tycks antenn-setan vara något fjådrad. Vin- 
garne helsvarta, hos båda könen, Had vid basis 
en liten hvit punct och hos honan år hela ving. 
spitsen tydeligen hvit. Fjerde nervens krökning 
år nåstan båglik, uppdragen ett godt stycke från 
vingkanten. | 
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"0 Hörer till de allmännaste arter af detta slägte i 
Skåne, och råkas i trägårdar på väggar, plank och 
fönster, ymnigast tidigt om våren och sent på hö- 
sten, så att den kan misstänkas för 2 generationer 
om året, Dess rörelse är en hoppande flygt. 

7. O. carbonaria eneo-nigra, antennis elongatiss3 
alarum margine interiori squamaque albis. 
Musca carbonaria Panz. En, 54 t. 15. torde hö- 
ra hit. 

38 Hufvudet framtill något RN con- 

Vext, Ögonen hos båda kön åtskillda, aflånga 
stora. Pannspröten svarta, nedböjda, med jåm- 
bred och lång yttre led, så att den råcker till 
munnsköldens spits; setan enkel Munnspråten 
åro smala, håriga, gula, föga tjockare utät. Krops- 
pen glånsande svart, trind, hårig, borstig, lika- 
som ouehen Vipgårne ait svartaktige, endast 
en liten del af inre brådden tillika med ving- 
spitsen åro hvita, i synnerhet utmårka sig nerver= 

"na att vara med svårta omgifna. Fjerde nervéns 
böjning år vinkelformig, och vingfjället hvitt. 

Storleken är än lika med förra artens, än hälf- 
ten mindre. Den har flerestäds blifvit fångad och af 
mig ej sällsynt tagen på gångstigar i sädesåkrar vid 
Kivik i Skåne, der den med en hoppande flygt ger 
sig undan för vandraren. 

8. O. costata atra, antennis longissimis, alis hya- 
limis: costa tenuiter nigricante. 

2 Liknar alldeles förra arten, åfven i nervgång 
och antenn -ledernas. proportion, men kroppsfår- 
gen år glänsande blå-svart, utan att stöta i kop- 
par; endast en smal strima vid yttre vingkanten 

stöter i svart och nerverna ofårgade. Kroppen år 
för öfrigt cylindrisk, såsom hos föregående arter, 
ganska hårig och borstig. 
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9. .0. simplex atra, antennis brevibus; alis hyalinis' 
immaculatis. 

2 Hutlvudet tycks proportionsvis vara något störs 
re ån i föregående art, hvilken den liknar, men 
kroppen år mindre. Ögonen ganska stora, pan- 
nan hvitskimrande, convex. Uti den breda vwer- 
tex finnes en svart streck. Pannspröten svarta, 
råckande ej ned till munnsköldens spits, med en- 
kel seta. Förnåmsta skillnaden synes ligga i de 
alldeles ofårgade vingarne, så framt denna vore 
nog gållande , hvarom nårmare upplysning får ge- 
nom fera individers anskaffande framdeles sökas. 

Begge sistnämnde arter äro tagne, den förra i 
Östergöthbland , den sednare i Calmar Län af H:r De- 
monstrat. ZETTERSTEDT, som mig de samma benägit 
öfverlemnat: 
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ANMÄRKNING 

. Om Fucus Pilulifer Turn. och be- 

skrifning af tvenne nya dermed 
nårslågtade arter; 

af | 

C. A. AGARDH. 

d. 27 Sept, 1815. 

UU. TURNERS dyrbara Historia Fucorum finnes 
under N:o 65 tecknad och beskrifven en ny Tång- 
art, kallad Fucus Pilulifer, upptåckt på KRru- 
SENSTERNSKA Resan' kring jorden "'), Herr TUR- 
NER anförer deraf tvenne varieteter hvilka han 
sjelf såger sig dock vara böjd att anse för sårskil- 
ta species. Det år egentligen den mindre varie- 
teten han beskrifver och aftecknar, uppråknande lik- 
vål några skiljemårken hvarigenom den skiljer sig - 
ifrån den större. Genom undersökningen af de 
goda specimina jag genom Hof-Rådet TIiLESII 

- vånskap erhällit af denna. sednare så kallade vwva- 
rieteten, finner jag mig Öfvertygad att den verk- 
ligen år såsom art skild från den mindre af TUR- 
NER beskrifna. . Detta torde blifva ånnu mera af- 
gjordt genom dess utförliga beskrifning. 

") Den kallas Fucus Pilulifer i Texten , och Piluliferus, på plan- 
chen, Den bör dessutom skiljas ifrån en annan Fucus Piluli- 
fer , som i samma verk finnes aftecknad och beskrifven under 
N:o 236, och som dermed ej har minsta likhet, Namnet måste 
på endera nådvändist förändras, 

4 
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Fuvucus PATENSs 

Caule plano lineari pinnato, foliis dichotomir inte- 
gerrimis, segmentis patentibus linearibus, vesiculis 
subspherics folio dichotomo terminatis petiolatis, 
petiolis planis. 

F. PicruuiFErR 3 MaAJoRrR Turn, Hist. t. 65. 
Habitat in Mari Japonieo. 

Frons plana. 
Caulis indefinite longitudinis (sine dubio plu- 

res pedes longus), basi duas lineas latus, superne 

in Jatitudinem unius line&e vel semilinexe sensim 
attenuvatus, :planus (ita ut crassitie vix folia superet 
'pinnatim ramosus, et ad basin ramorum foliosus. 

Rami distichi, alterni, distantia subunciali exe- 
untes, breves, simplices, cauli homogenei, in fo- 
lia sese solventes. 
Folia in ipsis ramis prope basin (vel, quod 
idem est, prope caulem sita, alterna, sessilia, pa- 
tentia, plana, uncialia-biuncialia, lineam vel se= 
milineam lata, nervo tenui nigricante versus api- 
cem evanescente percursa, integerrima, flexuose 
et angulis rotundatis patentibus dichotoma. 

Inferiora multo latiora, (2 usque lineas lata) 
minus composita, ineqvaliter serrato-dentata, ma- 

gis membranacea, et punctis majusculis hic et illic 
serrata. ' 

Vesicule axillares, vel ad basin rami site, in 
quogaue ramo solitarie, subspherice, diametro 2 
linearum, cav&e, petiolate, (petiolo plano 3-8 li- 
neas longo), folio dichotomo ceteris (nisi mågnitu- . 
dine minori) simili terminatze. 

Frutctificatio ignota. 
Color madefacte fuscescens, vesicularum in oliva- 

ceum parum vergens, exsiccate nigricans. 
Substantia coriacea. 

Fucus 
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Fucus patens. skiljer sig således ej blott genom sin 
storlek ifrån den af TURNER beskrifna variete- 
ten, utan åfven genom flera mårkliga carac- 
terer, | 

Stjelken år platt och tunn nåstan som ett af 
bladen. 

Grenarne sitta icke spiralt ikring stjelken, utan 
alltid åt tvenne sidor, hvilket år en nödvåndig 
följd af stelkens platthet, emedan grenarne upp- 
komma ifrån dess kanter, alldrig ifrån dess disk 
eller inre yta. 

Bladen åro klynnedelta, med starkt utspårrade 
flikar. De Ööfre åro helkantade, de nedersta åro 
"mycket bredare, mindre delta, ojämnt sågade i kan- 
ten, och försedde med de punkter, som 'så ofta fin- 
nas på bladen af de till denna Afdelning (Sargasso) 
hörande arter. 

Blåsorne sitta ensamme, åro i "det mnårmaste 
elliptiska, fåstade på platta ifrån 3 lineer till nåra 
en tums långa skaft, och sluta sig ailtid med ett 
blad, som liknar de öfriga bladen, men år mindre 

och mindre deladt. 

Alla dessa kånnemårken, genom hvilka vårt 
nya species skiljer sig ifrån den af TURNER bes 
tecknade F. pilulifer, torde råttfårdiga dess urskil- 
jande som sårskild art, så mycket mera som de 
uti de Öfriga species, hvilka höra till afdelningen 
Sargasso åro våsendtliga, eller tjena att utgöra spe- 
cifika differenser. För att Öfvertyga sig derom, 
behöfver man blott jemnföra Fucus bacciferus och 
Fucus natans, då man skall finna att ett vida 
mindre antal kånnemårken beståmma deras speci- 
fika skillhad, och att alla de caracterer som skil- 
ja de nyssnåmnda species ifrån hvaråndra, utom 

KK. V. 4. Handl. 1815, St. Il, 16. 
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många fera, åfven ingå i differensen emellan PF. 
pilulifer Turn. och F. patens. 

Hof-Rådet TiLEsius har meddelat mig ånnu 
ett annat species , som med ofvannåmde har någon 
slågtskap och torde således åfven hår förtjena en 
beskrifning, 

Fucus PINNATIFOLIUS. 

Coule filiformi compresso, foliis pinnatifido-laciniatis 
subintegerrimis ; vesiculis sphericis petiolatis nmuti. 

cis, petiolis teretibus. 
F. pinnatifolius, AGARDH Alg. Dec. p. 8. 
Habitat in Archipelago Japonico TiLEsius. 
Caulis longissimus, semilineam latus, com- 

presso-planus, aphyllus, pinnatim ramosus, in fo- 
lia apice sese solvens, 

Rami alterni, distichi, patentes, inferiores iterum 

ramosi, superiores simplices, emittentes basi folium 
solitarium tum 2.1. 3 vesiculas, et paulo altius folia, 

Folia uncialia, tenuia, petiolata, lobato-pin- 

natifida vel subdichotome Jlobata, segmentis sub- 

qvinis, alternis lineari-lanceolatis subintegerrimis 
vel obsolete undulato-serratis, obtusiusculis , usque 
ad apicem fere costatis. 

Petioli tam foliorum quam vesicularum bi- 
tri= lineares, filiformes. ”S 

Vesieule in quoque ramo bin vel ternze, pro. 
pe basin rami apposite, spherice, mutice,' dia. 
metro duas lineas parum superantes, cavze. 

Fructificatio ignota. 
Color madefacte in cäule fusco-nigrescens, in 

foliis fuscus; exsiccate in ferrugineum vergens, ; 

Substantia caulis cartilaginea, foliorum tenuvis 

membranacea. 



2 

245 
Denna art år visserligen en af de utmårktare 

uti hela afdelningen Sargasso. Den skiljer sig 
ifrån F. patens, som åfven har pardelta blad, ge- 
nom bredare, kortare flikar, genom flere blåsor på 
hvarje gren, hvilka icke sitta i grenvecken, ge- 
nom dessas trinda stjelk, m. m., som af sjelfva 
beskrifningarnes jemförelse kan finnas. Med nå- 
gon annan af denna afdelning kan den genom 
sina pardelta blad icke förblandas. 

Tabellen V. F. 1. föreståller öfre delen af 
Fucus pinnatifolius och F. 2. ett sårskildt blad deraf, 
båda i naturlig storlek, 
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AFHANDLING 

Om de eryptogamiske vexter, som kom- 
ma under namn af Calicioidea; 

af 

ERIK ACHARLUS 

Första Stycket. Beskrifning på tvenne nya Slågten: 
LIMBORIA och CYPHELIUM. 

Ila den brist på nödige upptåckter, som ån- 
nu i vår odödlige v. LInnés tid var rådande och 
då man Öfversåg, eller ej vårdade sig att med till- 
börlig uppmårksamhet betrakta, i synnerhet de 
smårre cryptogamiska vexterna, må man ej finna 
underligt, att då Vext-Rikets uppstållning i Clas- 

ser, Ordningar och Slågten af honom företogs och 
med beundransvårdt snille så fullkomnades, att den 
åfven alltsedan kunnat tjena till grundval och mön- 
ster för det methodiska anordnandet af de vexter, 
som ytterligare blifvit och förmodligen hårefter 
blifva upptåckte, det år ej underligt såger jag, att 
i Botanikens då varande skick, under ett gemen- 

samt namn. af Alge, en familj ibland cryptoga- 
merna af honom beståmdes, som sednare forsknin- 
gar bevisat böra delas i 3 eller 4 ganska skilj- 
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aktiga och egna familjer a). Att Lichenerne der- 
ibland utgöra en sårskild familj, har jag på flera 
stållen i mina skrifter sökt bevisa, och jag har haft 
den fågnaden se att vår tids störste Botanici gillat 
denna åtgård.; Men åfven ibland denna naturliga 
ordning af cryptogamiska Vexternpa röjer sig en 
fråndskap hos vissa slågten, som beråttigar att an- 
stålla dem under vissa smårre familjer.  Resulta- 
terne af den speciella granskning som jag under« 
kastat en af dessa slågt- Familjer ibland Lichenerne 
(Calicioidei), tager jag mig nu den friheten öfver- 
lemna till Kongl. Vetenskaps Academiens upplysta 
pröfning ; med yördsam janhällam fon. ett. rund 
Dess Handlingar för dessa anteckningar. 

Till det Slågte som :D:r PERrsoon först gaf 
namn af Calicium (för likheten af Lafhusen med 
blomstrens kalk, calyx') sammanförde han åtskilliga 
af de arter, som af andra Auctorer under olika 
slågten blifvit upptagne. Således åro vissa arter 
anförde under slågtnamnet Trichia hos WiTHERING 
och HOFFMAN — Tympams hos TODE — Stemom. 
tis hos GMELIN — Embolus hos BatTscH — Sphe- 
rocarpus hos EHRHART — Mucor hos LINNÉ — 
och en del under det allmånna namnet Lichen. In- 
nan grånsorna imellan Lichenerne och de Svamp- 
vexter, som med dem åro nårmast beslågtade , nå- 

- got tydligare blefvo utmårkte, finner man, att de 
Vvexter, som till PERSOONS Calicia kunna råknas. 
merendels blifvit ansedde som Svampvexter. Åf- 
ven PERSOON var i början af denna tanka, men 

har dock alltid sedermera i sine skrifter uteslutit 
dem derifrån, och medgifvit att de snarare borde 
hånföras till Lichenerne. Att någon nyare Skrift- 

« a)aHepatice , Homalophylle ; Alge ; Lichenes hos WILLDE- 
NOW i dess Edit, af Species Plantarum Linn, | 
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stållare ånnu skulle hysa en motsatt mening war 
vål ovåntadt, likvål har jag funnit, att den at 
Svampvexternas anordning så mycket förtjente Pro- 
fessor LINK låtit förstå b) att han år sinnad råk- 
na Calicia till dessa. För min del har jag med 
anledning af det, som jag tillförene anmårkt utgöra 
en nöjaktig och som mig synes nog tillförlitelig 
skillnad imellan Lichenerne och Svampvexterne, 
jag menar i synnerhet de förras egna lafbål, ej 
kunnat tveka att med PERSOON tilldömma dess Ca- 
licia, Jemte dertill måst befryndade arter, sin platts 
ibland Lichenerne. Det kan vwvål icke nekas, att 
en eller annan, åfven af mig för detta ibland Ca- 
licia upptagen art, synes med mera rått böra skil- 
jas ifrån Lichenerne, och stållas jämte några andra 
Svampvexter i ett eget nytt slågte ibland dessa sed- 
nare, hvilken åtgård också redan lårer vara vid- 
tagen af vår kunnige Mycolog Magister Fries c); 
men hvad de öfriga angår, så hafva de en så 
tydligt utmårkt caracter gifven uti den egna Laf- 
bål (thallus) hvarmed de till största delen åro för= 
sedde, och röja för öfrigt i flera fall en så utmårkt 
analogi med Lichenerne, att de, utan att störa 
den inethodiska harmonien, icke skåligen kunna 
eller böra skiljas ifrån dem. Med Prof, Link 
måste man dock medgifva, att åfven en del Svamp- 
vexter hafva ett slags underlag, med ett vål pas- 
sande pamn af PErRsoon kallat subiculum, som 
tyckes svara emot Lichenernas skorplika lafbål; 
men detta underlag år hvarken till sin egenskap 

8) Observ. in Ordines Plantarum Naturales Diss, 1, Se 
Berl, Magaz., för 1809. p. 29. 

c) Hit höra dess, uti dess Oöserv. Mycol. under Slägtet Spherar 
nema , förde så kallade Spherie globifere hos PERsSOON 
(Synops. Fung. p. 92 segg. n. 179-183 >) samt Calicium 
sladoniscum Åchkar. Synops. Lich. p. 61, 
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eller byggnad lika med Lichénernes lafbål, eller 
synes utgöra en integrerande del af sjelfva vexten 
hos Svamparne, ån mindre uppfylla åndamålet af 
ett: receptaculum universale, med de egenskaper 
dertill fordras, såsom hos Lichenerne, hvilket jag 
på andra stållen tror mig hafva tillråckligen åda- 
galagt d). Då jag i denna Afhandling får tillfål- 
le att vidare yttra mig öfver detta förhållande vid 
de sårskilda Slågten, som kunna inbegripas under 
de så kallade Lichenes calicioidei, får jag 1 förs 
hand endast anmårka, att jag, efter antagna grun- 
der, icke ansett mig kunna bibebålla det fordra 
slågtet Calicium odelt, utan enligt flere sakkunni« 
gas yttrade gemensamma tanka i samma åmne, 
funnit mig på goda skål föranlåten föra de dit råk- 
nade arter till flera Slågten. | 

Vid systematiska uppstållningen af Licheners« 
ne, och i synnerhet hvad deras slågten betråffar, 
möta forskaren samma om ej större svårigheter, 
grundade i vissa arters nåra förvandskap med hvar- 
andra, som yppa sig vid andra föremål i alla na 
turens Riken. De reglor naturforskaren , anlitande 
konsten , understödd af erfarenheten, uttånkt och . 
uppgjordt för att beståmma vissa slågten, åro så 
ofta underkastade undantag, hvilken svårighet oupp- 
hörligen ökas i mon af skeende upptåckters tillta- 
gande mångd, att fullkomligt afgjörande skiljemår- 
ken för de flåsta slågten nåppeligen stå att er- 
hålla. Man måste likvål försöka ”denna enda ut- 
våg så bristfållig och osåker den ock i det hela, 
åtminstone i många fall, må vara, om det skall 
blifva möjligt att låra kånna och studera arterna 

i 

d) Se: Lichenographia univers. de Lichenum partibus & Sy- 
= stematica dispositione p, 1- 18 & seqq. — Synopsis Liche- 

num Premonenda, &, 
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hvar för sig.  Nåstan alla de Slägten, hvari man 
hittills sökt underdela Lichenerne och åfven de, 
som tillkomne upptåckter fordra att man vidare 
måste antaga, visa nogsamt, att indelningen i slåg- 

ten ej år egentligen naturens verk, och ehuru det 
månskliga snillet ån må beflita sig att dervid följa 
naturens anvisning i arternas sammanställning, så upp- 
tåckes snart grånsorna för dess bemådande håruti. 
Men då, som sagt år, denna åtgård för vetenskapen 
år så högst angelågen och af densamma oundvikligen 
påkallad, så återstår att i detta fall söka åstadkom- 
ma hvad en samlad kunskap kan förmå will lått- 
nad af arternas kånnedom, detta hufvudföremål för 
råtta kunskapen om naturens allster på vårt jord- 
klot. Jag har genom dessa af erfarenheten föran- 
ledde anmårkningar trott mig böra möta de in- 
våndningar, som den mindre benågna granskaren, 

hånförd af en kanske svagt underbygd förut-fattad 
mening, skulle kunna framstålla emot mitt bemö- 
dande att stadga kånnedomen af Lichenerne me- 
delst de af mig redan utstakade slågten, och dem 
jag nu ytterligare årnar uppstålla, 

Dessa sednare hörande till den af mig så 
kallade Lichen-familien Calicioidei innehålla ar- 
ter, som genom Lafbusets (apothecium) skapnad 
och sårskilda förbållanden, så vål som genom ett 
deraf hårrörande eget utseende, hvilket snarare mår- 

kes ån det kan beskrifvas, vål skilja sig någorlun- 
da lått ifrån andra Lichener; men jag har ock va- 
rit nödsakad att till dem föra några arter, som, i 
mer eller mindre mon, hafva någon ölverclikitiina 
mande likhet med vissa arter af andra slågten, så- 
som t. ex. med en del Arthomie och Lecidee. I all- 
månhet igenkånnas och utmärka sig Lichenes cali- 
cioidei med Lafhus som till formen nårmast likna 
ett. théfat, en så kallad tumlare eller bågare, och 

. NS 
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deras brådd (ambitus), på åtskilligt sått danad, 
utan att egentligen vara: en sårskildt formad ring- 
kant (margo, såsom på Lecide2), jåmte Lafhusets 
antingen pulverartade inre substance, eller det kork- 
lika åmne, som hos andra antingen utgör sjelfva 
fyllnaden af Lafhuset, eller hvaraf dess hela öfra 
del består, samt dess yta, i synnerhet uppå, som 
med eget besynnerligt doft eller pulver merendels 
finnes beklådd, så vål som sjelfva Lafhusets form 
och förhållande, beståmma både Familiens och 
slågternas skiljemårken. Vidare kan anmårkas: att 
Lafhusen beståndigt:åro svarta, sållan mörkbruna 
eller annorledes fårgade, utvåndigt merendels be- 
stående af en hård och skör skorpa, som sällan 
mjuknar eller upplöses i vatten, oftast beströdd 
med ett fint pulver af åtskillig fårg. Hos många 
uppskjuta Lafhusen i sin början utur veden eller 
barken på tråd Zerumpentia) der de alla vexa, 
andre danas deremot på lafbålen (thallus crustaceus). 
Om  desse Lichener, 1 såttet att frambringa sina 
Lafhus, i förra fallet nårma sig till Svampvexterna, 
så skilja de sig dock i sednare håndelsen hufvud- 
sakeligen ifrån dessa, och hos arter af samma Slåg- 
te förekomma båda håndelserna. ' Några slågten 
hafva Lafhusen sittande på egna skaft, af samma 
ämne som Kafhusets yttre skorpa e), hos de öfri« 
ga åro de oskaftade.  Lafbålen (thallus s. rece- 

” ptaculum universale) består af en tunn eller tjocka- 
re, hinnaktig eller broskartad skorpa3 stundom år 
den sammansatt af ett löst pulver, af olika fårg 
med Lafhusen; under tiden saknas den nåstan all- 

deles. Om Lichenes calicioidei någon gång i så 

e) Dessa skafé hos Calicioidei böra ej förblandas med de bålstöd 
(podetia) som understundom hos andra Lichener upplyfta Laf- 
husen och åro utskott af sjelfva Lafbålens: substans, 
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måtto komma öfverens med Svampvexterna, så 
bevisar dock en fullkomlig lafbålens nårvaro hos 
de flesta arter af samma slågte, att de böra föras 
till Lichenerne, utom det att denna skiljaktighet 
hos arter af samma slågte nogsamt bestyrker hvad 
jag nyss förut anfört, nåmligen den stora Svårig- 
het, och deraf hårrörande villrådighet, att jag ej 
må såga ovisshet, som besvårar naturforskaren då 
han söker att methodiskt anordna dessa wvexters 
slågten, hvarvid arternas öfvergång till hvarandra 
på ett eller annat sått röjer .sig, besynnerligen 
ibland deras måst naturliga familjer. 

Medelst de beskrifningar jag årnar lemna på 
hvarje slågte af Lichenes  calicioidei "och: de' ans 
mårkningar jag bifogat de dit hörande arter, får 
jag vidare och nogare uppgifva delarnas sårskilda 
former hos denna familj med skiljetecknen ifrån 
och förhållandet till andra nåra il händå Lafslåg- 
ten och deras arter. 

Såttet hvarpå Lafhusen hos Caliciodei åro få- 
stade, gifver mig anledning att indela dem i tvån- 
ne flockar. För det nårvarande årnar jag afhand- 
la de slågten med dertill hörande hittills kånde, 
till större delen nya arter, som icke hafva skafta- 
de Lafhus och hvartill jag råknar slågtet Limbo= 
sia och Cyphelium. 

& Lichenes calicioidei, apotheciis sessilibus. 

Genus I. 

LIMBORIA. 
Vid anstålld undersökning med de flere hit- 

tifls okånde Lichener, som jag tid efter annan er- 
hållit, hafva åtskillige förekommit, som jag ej ef- 
ter nu antagne principer i Lichenologien kunnat 
hånföra till förut beståmda slågten. Deribland har 



"” 

253 

jag ock funnit åtskilliga arter, som sins-emellan i 
afseende på Lafhusens form och öfriga förhållande 
så öfverensståmma, att lag ej bordt med åtföljd 
'af grundlåggarens för denna vetenskap, v. Linnés 
regel £) anse dem annorlunda, ån såsom lika mån- 
ga arter af ett eget och nytt slågte, som jag kallat 
Limboria.  Slågtnamnet år grundadt på Lafhusens 
skapnad och förhållande, som väl till någon del 
likna dem, hvilka höra till samma afdelning, nem- 
ligen Lichenes Idiothalanti, homogenei g) 
(i synnerhet Lafhusen på Arthomie och Lecidee), 
men åro dock ifrån dessa slågtens arter i vissa 
omståndigheter vida och på ett nog beståmt sått 
skillda. Limborie arter hafva dem nemligen till 
formen rundade nåstan platta, eller något kupige 
(concaviuscula) förmedelst bråddens' upphöjning, 
utan att de likvål åga någon särskildt formerad 
'ringkant såsom Lecidex, men deremot omgifves 
deras medlersta del (som "svarar emot disken eller 
lamina proligera hos Lecidez2) af en fortsatt utvidg- 
ning deraf rundtikring liksom med en bråm (lim- 
bus), som, besynnerligen då lafhuset ernått sin 
fullkomliga utbildning , merendels finnes inskuren 
och delad i små flikar, eller liksom tantad och 
naggad. Då bråmen ej på detta sått år krusad, 
utmårker den sig med en vågig och oregelbunden 
rundning. Sällan ser man den hel och jemn. Hos 
Lecidez& deremot utgöres Lafhuset af en tydlig disk 
och särskild ringkant, som vål med tiden hos nå- 
ora arter blifver på hvarjehanda sått mindre regel- 

"bunden; dels genom Lafhusens ömsesidiga tryck- 
ning mot hvarandra, dels genom annat intråffande 

UU 

f) Genus dabit characterem , nec vice versa, 
&) Se: Conspectus Systematicus Classium , Ordinum et Generum 

uti Synops, Lich, p, XI 
+ 
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afvikande ifrån deras normala skapnad, men detta 
förhållande år således blott tillfålligt hos deta slåg- 
te, ej beståmt utgörande Lafhusets våsendtliga skap- 
nad och caractér, såsom håndelsen år med bråmen 
hos Limborie och med disken hos Gyrophore. Laf- 
husets yttre beklådnad eller skorpa hos Limboria 
arter år hård men bråcklig och skör, samt fårgen 
derå alltid svart, den inre substancen består af 
en liksom ihopgyttrad pulver-massa af samma fårg 
(såsom hos Spiloma) och således af annan beskaf- 
fenhet ån «uti Lafhusen hos Lecidee och Ariho- 
nie, emedan den icke eller låter uppblöta sig i 
vatten eller föråndras genom maceration deruti. 
Med åldren tyckas vål Lafbusen hos några Lim- 
borie arter förete någon olikhet i yttre sammans 
sättningen emot den som observeras hos de yngre, 
i så måtto, att den medlersta delen något åtskiljer 
sig ifrån bråmen med en slags fåra eller intryck= 
ning, hvarigenom den visar sig liksom en disk, 
men i detta fall utmårker bråmens olika daning 
ett betydligt och caracteristikt afvikande från ring- 
kanten hos Lecidex. Hos Limborie år lafhusets 
bråm fri, hos Arthonie år lafbuset till hela sin 
omkrets, utan sårskild danad bråm, håftadt' vid 
Jafbålen, och i dessa så vål som Ööfrige omstån- 
digheter finnes således nogsamt att båda dessa 
slågtens lafhus åro våsendteligen ifrån hvarandra 
skiljaktiga. Både till fårg och i öfrige hufvudsak- 
lige förhållanden skilja sig lafhusen hos Spiloma, 
Gvyalecta, Solorina och Gyrophora, som tydeligen 
och lått fattas både i första påseendet och vid når- 
mare jämförelse med dessa slågtens och Limboriz 
kånnemårken efter uppgifne caracterer derå, att 
jag ej må nåmna lafbålens motstridiga skapnad och 
daning hos de tvånne sednare; och sålunda bör 
ingen förblandning af de arter, som tillhöra Lime 

JA 
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boria, med nu nämde slågtens kunna åga rum, 
Hvad lafbålen hos Limborie angår, så får jag 
åberopa mig hvad jag förut i allmänhet nåmnt om 
denna del hos Calicioidei; man får dock i synner- 

het anmärka, att den samma hos detta slågte mer- 

endels består af en ganska tunn broskaktig eller 
hinnaktig skorpa, som någon gång år nåstan omår- 
kelig och om hvars nårvaro ofta endast med 
fårgen för blotta Ögat observatorn förvissas. 

Slågtets caractér torde på vetenskapens egna 
Språk sålunda kunna gifvas: 

RECEPTACULUM universale crustaceo .membrana- 

ceum tenue plano-expansum adnatum unifor= 
me. Partiale subscutelli forme sessile (atrum) 
circumcirca coronatum Limbo libero submar- 
ginante inciso-laciniato 1. irregulari, intus sub- 

pulveraceum concolorum, 

Species. 
I. . LIMBORIA Ambriata: (Tab. VI. Fig. 1.Y 
och. crusta tenui subdisrupta cineritia; apothe- 

ciis erumpentibus - confertis, in medio con- 
vexiusculis tenuissime granulatis tuberculo- 
sisque, limbo planiusculo tenuiori subdepresso 
irregulariter lobato-crenulato. 
Spheria cripsa. Achar, ap. FRIES in Obs. My« 

col. p. 180. n. 241. 
Habitat in Lusatia ad Ccorticem lxevigatam 

arborum. Mosig. 
Descr: Crusta late expansa indeterminata te- 

nuissima leviuscula, ad oculum armatum 
subsquamulosa .albo-cinerascens. — Apothecia 
e cortice ,erumpentia conferta parva, initio 
supra convexiuscula granulata & tuberculosa, 
demum dilatata in limbum planiusculum ir- 
regulariter crenatum lobatumque, Iobulis de- 
pressis in ambitu parum elevatis, atra opaca. 
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Anm. Vid nårmare undersökning har jag ej 
funnit såkra spår till nårvaro af någre Sphe- 
rule, utan inre substancen endast bestående 
af en enformig svart pulveraktig massa, utan 
teckn till en gelatina fluxilis vid maceration i 
vattn, hvarföre denna vext ej lårer kunna 
föras till: Slågtet Spheria, eller få sin plats 
ibland Svampvexterna. 

2. LimBORIA constellata. (Tab. VI. Fig. 2,) 
L, crusta tenui arachnoideo-membranacea cohees 

rente sordide albo-pallescente; apotheciis sub- 
erumpentibus sparsis planiusculis subnitenti= 
bus, limbo crasso elevato repando incisoque 
subquinquelobato-dentato-stellato. 
Habitat in India Occid. supra corticem arbo- 

rum. FORSTRÖM. 

Descr. Crusta effusa membranam tenuissimam 
e flocculis s. fibris quasi contextam offert, 
unde oculis armatis quasi porosa s. excavato- 
punctata apparet, attamen supra leviuscu- 
la, sordide lactea s. pallescens. Apothecia 
rarius sparsa, ob cruste tenuitatem quasi in 
ipsa cortice sessilia, crassa, primo concavi- 
uscula , ambitu elevato dentatoque- coronata, 
dein planiustula' limbo valde crasso in lobu- 
los s. crenas s. dentes circiter quinque diviso, 
atra subnitentia. 

Am. Denna jåmte föregående art gifva ett 
beståmt begrepp om verkligheten af Limbo- 
rie slågte såsom tydligen skildt ifrån andra 
och ganska caracteristikt. Nästföljande tvånne 
arter styrka ånnu vidare detta förhållande. 

3. EIMBORIA sepincola. (Tab. VI. Fig. 4.) 
L. crusta tenuissima subnulla albicante; apothe- 

; Ciis faris immersis concayvis, demum erumpen- 
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tibus elevatis planiusculis cinereo-pruinosis, 
limbo marginante tenui integerrimo, tandem 
discreto paiente hinc inde fisso, 

”Schizoxylum sepincola. Pers. in Act. Wette- 
fan! Ko 2.1. gp. or. Labs 10. f.ö 9-r (fora 
ma incipiens). 

Calicium ligniperda. Pers. in Litt. secundum 
specimen (forma adulta). 

Habitat in Gallia ad ligna sepimentorum. 
PERSOON. 

DeEscr. Crusta late expansa membranacea ad- 
modum tenuis, aliquando vix ulla 1. pru- 
ina alba tenuissima, minime nitida. Apo- 
zZhecia valde rara & distantia parva, juniora 
in ligno immersa concaviuscula, in ambitu 
integra vel tenuissime granulata, demum 
supra lignum tota elevata, disco quodam 
separato quasi instructa, plano 1. convezxiu- 
sculo aliquando subtuberculoso c&Xsio-pru- 
inoso, limboque demum ab hocte disco rima 
quadam subdiscreto patulo dilatato incisuris 
quibusdam partito. 

Anmm. Som jag kånner denna art blott af de 
Specimina, hvilka blifvit mig af D:r PERSOON 
tillsånde och hvarefter jag gifvit bifogade fi- 
gurer, år det endast hans uppgift Jag begag- 
nat vid beskrifningen på de yngre lafhusen 
som jag ej sett. Fullvexte likna de mycket 
dem, som finnas på några arter hos mnåstföl- 
Jande slågte (cyphelium), men då bråmen all- 
tid förekommer mer eller mindre ojämn och 
klufven i flere flikar eller delar, samt inre 
byggnaden åfven år alldeles olika, har jag 
ej kunnat draga i betånkande att, som jag 
förmodar, med mera skål, föra denna art till 
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slågtet Limboria. Att D:r PErRsoon, ehuru 
icke kånnande flere arter, funnit sig föranlå. 
ten endast af denna böra uppråtta ett eget 
slågte, bestyrker giltigheten af hvad jag hår- 
vid tillgjordt och såsom skål dertill redan an- 
fört. Men att jag ej kunnat bibehålla dess 
derpå gifna slågtnamn, såsom ej öfverensståm- 
mande med flere af nyare arter, som jag haft 
tillfålle se och granska, torde derföre icke 
anses otillbörligt. Han anför vidare, att skor- 
pan eller lafbålen tyckes destruera underlig- 
gande veden då den sjelf försvinner och röja 
sig sluteligen blott med ett fint hyitt doft, hvil- 
ket förmodeligen gifvit honom anledning till 
namnet ligniperda. Att han i början miss- 
kånt denna art såsom funnen i yngre skick, 
synes tydligt af de specimina jag ifrån hos 
nom på olika tider erhållit under båda dess 
anförda namn. Af ofullkomligt exemplar för- 
Jedd har jag i tillågget uti Synopsis Liche- 
num p. 333 orått ansett denna art såsom en 
yngre ÄArthomia moriformis. 

4. LIMBORIA flexella. (Tab. VI. Fig. 3.) 
L. crusta subnulla pallescente subpruinosa; apo- 

theciis erumpentibus creberrimis concaviuscu- 
lis supeltatis, limbo lato irregulari subgranu- 
Jato crenatoque undulatim inflexo. 

Habitat in Svecia & Germania ad ligna de- 
nudata Alni & Abietis. 

Descr. Crusta preter pruinam pallidam tenuem- - 
que ligni fibre obducuntur vix ulla.  AZpo- 
thecia minuta confertissima atra subopaca 
laminam suborbicularem crustaceam flexuo- 

sam assimilant ad centrum subtus affixam , 
de 
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de cetero undique liberam & (ob ambitum 
crenato-granulatum crispum irregulariter in- 
flexum) concaviusculam, limbo vel in ini- 
tio integriusculo & inflexo vel crenulato. 

Anm. I afseende på Lafhusen den minsta af 
hittills kånde arter innom detta slågte, men 
icke desto mindre ett ibland dem som biåst 
utmärker egenskapen af slågtets lafhus; ty 
hvarken egenteligen så kallad disk eller ring- 
kant förekommer derpå, och omkretsen , ehuru 
icke mycket klufven, dock på ett eget sätt 
utkrusad, samt ledig inunder, så att genom 
denna art skillnaden tydeligen kan fattas imel- 
lan Limborie samt Arthonie och Lecideze 
slågtens. 
IMBORIA torrugata. (Tab. VI. Fig. 5.) 
crusta tenui cartilaginea glabra verruculosa 

albo-cinerascente; apotheciis sessilibus plano- 
convexiusculis rugoso-plicatis nitidulis, limbo 
crenulato irregulari demum subrepando ob- 
soleto. 
Lecidea corrugata. Ach. Synops. Lich. p. 18. 
Lichen graniformis? Hag. Hist. Lich. p. 47. 
Hofm. Enum. Lich. — Dicks. Pl. Cr... p. 10. 
Habitat in Svecia , Anglia, Germania, ad as- 
seres wvetustas & sepimenta lignea, inque 
crusta Lecidee Ehrhartiane subparasitica ad 
ligna abietina vetusta. 
L. alnea: crusta levigata glabra glauca Ion- 
gitudinaliter diffracto-rimosa, apotheciis erum- 
pentibus minutis rugosis subglobhosis. 
Habitat in Helvetia & Svecia ad corticem alni, 
L. guercina: crusta pallida subpruinosa verru- 
cosa verrucis glabris; apotheciis comcaviusculis 
opacis, limbo subregulari. 
Habitat in Svecia ad corticem vetustam Qvercus. 
K. V. A. Handl. 1815. II. St. 5; Uprda 
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Descr. Crusta effusa glabra, verrucis minutis 
adspersa (in (3. non verrucosa sed diffracto-ri- 
mosa, in y subpruinosa) sordide albido cine- 
rea (in 3 magis glauca, in «ypallida). Apothecia 
AR frequentia rugis crassis elevatis notata 
8& quasi irregulariter collapsa, atra nitida 3 ju- 
niora planiuscula in crusta sessilia (in B 
erumpentia) limbo irregulari crenulato y 
adulia convexa (in B semper subglobosa, 
in y fere constanter concaviuscula) non 
marginata sed in ambitu tumida repanda, 

Anm. Om ej Limborie Slågte vore genom 
andra arter beståmt, så skulle man icke låtte- 

ligen kunna afgöra om denna art borde föras 
till Arthonia eller Lecidex. Nu synes dess 
Slågte med mera såkerhet vara afgjordt. För 
öfrigt kånner Jag ingen art ibland Lichener- 
ne, som har på ett så eget sått formerade 
Lafhus som denna. Jag har ånnu ej vågat 
anse de anförde varieteterna såsom egna species, 
Såsom synonym till denna art anförer FLÖRKE 
uti Deutsche Lichenen Lief. 2. n. 24 ånm. p. 
5. Peziza Hysterjum Pers. synops. Fung. p. 
671, men detta år falskt. Jag har fått Exem- 
plar af denna Peziza ifrån PERSOON sjelf, 
som tillråckeligen bevisa att han dermed för- 
stått en helt annan vext. 

6. LimBoRriaA ”7egularis. (Tab. VI. Fig. 6.) 
L. crusta tenui membranacea subpruinosa albida; 

apotheciis suberumpentibus raris demum ex- 
pansis concavis, supra glabriusculis nudis, 
limbo integerrimo incuryvo subflexuoso, subtus 
albo-pruinosis. 
Habitat in Svecia ad corticem Pini abietis. 

Fries 
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Descr. Crusta effusa tenuissima, subinde rimosa 
& albo-subpruinosa, Äpothecia passim € cortice 
erumpentia parva semper concaya ob lim- 
bum elevatum & inflexum integerripum 
raro flexuosum, supra glabra nigra, papilla 
non raro in centro elevata, extus pruina 

alba plerumque irrorata. 
Amn. Denna, som Jag ej trodt mig kunna 
underlåta att råkna ibland Limborize arter, har 
dock, i anseende till Lafhusens ordentligare 

form mera likhet med Lecidex ån någon af 
de öfrige. Brist på en sårskild ringkant (ty 
brådden år blott inbögd och får derigenom 
utseende af en ringkant) och egentlig disk, 
samt utseendet i det hela af en art ibland 
Calicioidei, hvartill kommer lafbålens natur och 
lafhusens framkomst ur barken och ej af laf- 
bålen, hvarigenom slågtskapen med Svamp- 
vexterna liksom hos Calicioidei i allmänhet 
tydligt röjes, dessa omståndigheter hafva för- 
anledt mig, som Jag tror råttvist, att råkna 
denna art till Limborie slågte, oaktadt brå- 
men på de specimina jag sett år hel och oför- 
änderlig. Den kan ej eller föras till nåst- 
följande slågte, ehuru snarlik den år Cyphe- 
lim picastrum, emedan lafhuset invåndigt sak- 
nar den fyllnad och' det fortplantnings-pulver 
som så vål caracteriserar slågtet Cyphelium. 

Genus 2, 

CYPHELIUM 
Mitt företag att dela slågtet Calicium i flera, hop” 

pas Jag råttfårdigadt genom så vål den vink dertill al 
andre Botanici gifvits, som af de anledningar Jag 
haft, hvilka enligt vetenskapens fordran och efter 
behörigen anstållde undersökningar synts mig påkal- 
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la denna reform. Skålen bårtill gifva sig för öf- 
rigt sjelf båst tillkånna genom en framstållning af 
de kånneteckn, som utmårka hvarje af dessa slåg- 
ten sårskildt. För slågtet Cyphelium, åfvensom för 
de öfriga Calicioidei, bestå dessa enligt hvad för- 
ut nåmndt år, uti lathusens egna form, samman- 
såttning eller byggnad och vidfåstning. Lafhuset 
hos de måst fullkomliga och tydligast utmårkta ar- 
ter af slågtet Cyphelium har skapnaden af en så 
kallad tumlare eller låg thékopp; det år till fårgen 
svart, men yttre ytan understundom bestrådd med 
ett olikfårgadt pulver, omagifves uppå af en hori- 
zontel brådd, som beståndigt år ganska ordentligt 
cirkelformig samt liknar en ”tingkant. Denna laf- 
husets skål, som beständigt bibehåller sin regel- 
bundna skapnad, år merendels upp till brådden | 
fylld med en tillhårdnad skör massa af samma fårg, 
(eller någon gång med ett pulverlikt åmne) hvilken 
fyllnad uppå har en platt yta, betåckt med ett fock- 
Likt pulver (af samma eller annan fårg) som förmo- 
deligen utgör dessa lafvars fortplantningsorganer. För 
en omisskånnelig analogi med de öfriga, har Jag 

dock till samma slågte sett mig föranlåten föra 
några smårre arter, som till lafhusets form något 
afvika och som hafva detsamma mera klotformigt 
eller påronlikt. Når en mårkelig lafbål finnes, 
som merendels hår år håndelsen, sitta lafhusen dör 
på fåstade utan skaft, men det hånder åfven, att 
lafhusen såsom parasiter förekomma på andra laf. 
vars lafbål, och hos några arter har man ej ånnu 
blifvit varse någon såkert egen lafbål. Då så vål 
denna år tydelig, ehuru den åfven då någon gång 
synes föga mårkelig, som då den i slikt fall ej ån- 
nu år tilldanad, finner man lafhusen framtrånga 
ur veden eller barken på tråd, hvarå detta slåg- 
tets arter plåga vexa Hos de flesta arter utgöres 
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Iikvål lafbålen af en någorlunda tjock broskartad 
skorpa. 

Af pu anförde omståndigheter ;inhåmtas tyd- 
ligt nog, utan att en vidlöfrigare Jämförelse behöf. 
ver göras, huru och på hvad sått detta slågtes ar- 
ter våsendtligt skilja sig ifrån alla andra, åfven 
dem , som böra råknas till Lecideze, det enda slåg- 
te hvarmed Cyphelii arter hafva någon yttre likhet 
och med hvilka de utan nårmare granskning, nå- 
gon gång skulle kunna förblandas. 

Anledningen till slågtnamnet år tagen ifrån 
grekiska ordet zuPeAov, liten skål eller bågare, och 
slågtets caractér blifver: | 

RECEPTACULUM umniversale crustaceum (vel nullum 
s. nondum detectum) expansum adnatum uni- 
forme. Partiale cratereforme h) sessile (atrum) 
totum regulare persistens, repletum massa so- 
lidiuscula concolori, supra veluti formante di- 
scum planiusculum, pulvere floccoso (prolifi- 

cante 2?) tectum , ambitu ipsius apothecii hune 
2equante integerrimo marginatum. 

Species. 

1. CYPHELIUM tympanellum. 

C. crusta' tenui cartilaginea wverrucosa sordide 
incana; apotheciis adnato-sessilibus, disco pla= 
no cinereo-pruinoso mMarginem = tenuissimum 
subglaucescentem 2xquante. 
Calicium tympanellum. Ach. synops. Lich. p 

56. Lichenogr. univ. ps 233. Tab. 3. f. 1. 

frem ng 

AD Denna nya af Salisbury proponerade term (se Tranctions 
of the Linn. Soc. Vol. 5. p. 138 Tab. 5, f 7.) som uttryc- 
ker skapnaden af en saknad term för denna form af vissa par- 
tier hos vexterne (t. ex, corolla), har jag funnit mäst passande 
för att utmärka lafhusens råtta utseende hos detta slägte, 
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Tympanis saligna. Tode Fung. 'Mecklenb. 1. 
Tab, AA FNST 

Habitat in Svecia & Europe trabibus & se. 
pimentis ligneis. 

B. C. inquinans: crusta crassa verrucoso-conglo- 

bata cinerea ; apotheciorum disco convexo atro- 
furfuraceo marginem obtegente. 
Lichen inquinan3. Engl. Bot. V. 12, Tab. 810. 
Habitat in Svecia, Anglia, Gallia ad ligna 

vetusta. 
Amn. Har de största Lafhus af alla hittills 
kända arter af sitt slågte. 

2. CYPHELIUM Jletcomelas. (Tab. VI. Fig. 7.) 
C. crusta cartilaginea glomerato-verrucosa alba; 

apotheciis subinnatis, disco concavo demum 

inequabili rimoso verruculoso, margine tenui 
prominente albo-pruinoso. 
Calicium leucomelas. Pers. in Åct. Woetterau. 

V. a. 1. p. 14. — Achar. Synops. Lich, in 
add. p. 333. 

Habitat in Svecia & Helvetia ad ligna de- 
mortua. 

Descr. Crusta primordialis tenuissima levi. 
gata alba, dein verrucis conglomeratis dif- 
formibus concoloribus fere obtecta.  Apo- 
zhecia dimidia sua parte cruste innata atra, 
juniorum disco plano cesio-subpruinoso & 
margine coarctato plerumque albo, adultio- 
rum concavo, per &tatem diffracto-rimoso 
inequabili & aliquando verrucoso, furfure 
albicante adsperso, margine magis ampliato 
nud ovel albo-pruinoso, rarius subflexuoso. 

Anmn. Är ett vål skildt species ifrån föregåen- 
de, så vål genom lafbålens fårg, som Lafhu- 
sens olika förhållande, 
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3. CYPHELIUM picastrum. (Tab. VI. Fig. 8.) 
C. crusta tenuissima  levigata glauco-incana; 

aphotheciis erumpentibus confertis, disco con- 
caviusculo farina pallida obtecto, margine pro- 
minente tumidulo subinflexo nudo subprui- 
nosoque. 
Habitat in Svecia ad ligna emortua truncorum 

Pini sylvestris. Fries. 
Descr. Crusta effusa vix preter colorem albi- 

cantem, quo lignum obducitur, disiinguen- 
da. Apothecia inter ligni rimas erumpentia 
parva & multo minora quam specierum pre- 
cedentium , adulta scutelliformia, ob am- 
bitum elevatum & quasi inflexum crassiu- 
sculum concava, disco alias fefe plano & 
usque ad marginem farina pallide-sulphurea 
tecto, margine sxpenumero supra fere nudo- 
nigro. | 

Anm. Denna art afviker något ifrån de föres 
gående i afseende på lafbusets form, ty bråd- 
den år tjock och liksom inbögd, men kan 
dock icke för öfrigt med större skål föras till 
något annat slågte. | 

4. CYPHELIUM adspersunt. 
C. crusta tenui glauco-cinerascente; apotheciis 
subemergentibus subsessilibus discoque plano 
pulvere flavo-viridi adspersis, margine subpro- 
minente nudo. | 

Calicium adspersum. Pers. Je! &I Descr. 
- Fung. p. 39. Tab. 14.f. 7. — Ach. Synops. 

Lich. p. 56. 

Habitat in Germania ad corticem arborum. 
Anmn. Det år till det måsta på PERSOONS 
uppgifter som jag grundat specifica skillnaden 
på denna art, emedan det specimen deraf, 

v 
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som han fordom behagat sånda mig, år ge- 
nom transporten så skadadt, att jag deraf ej 
kunnat erhålla nödig upplysning. Det synes 
dock deraf, som de ålldre lafhusen blifva alls 
deles blottade och att disken fullkomligt upp- 
når samma högd som lafhus-brådden. 

5, CYPHELIUM sScabrosulum. (Tab. VI. Fig. 10.) 
C. crusta tenui albicante granulis sulphureis ob- 

tecta; apotbeciis erumpentibus subsessilibus 

aterrimis, e€ furfure concolori adnato scabridis, 
disco plano marginem vix attingente. 
Habitat in Svecia ad corticem Quercus. 
DeEscCR. Crusta peregrina? (Leprarie cinereo- 

sulphure?) e granulis subglobosis minutissi- 
mis sulphureis i in subiculo tenui albicante vix 
perceptibili aggregatis composita. Apothecia 
tota atra, juniora sessilia, adulta in stipite 
omnium brevissimo parum qvasi elevata 
conspiciuntur. — Discus planus & margo 
hunc vix superans ad oculum armatum sca- 
bra apparent ob furfurem adfixum atrum. 

Anmn. Om genom framtida undersökningar 
man skulle finna att lafhusen ytterligare höja 
sig och blifva ordentligt skaftade, så bör vål 
denna art hånföras till nåstföljande slågte (Ca- 
licium), men ånnu har Jag icke fått se nägra 
ordentligt skaftade lafhus derpå. I afseende 
på lafhusets form tyckes den ock snarare hö- 
ra till Cyphelii ån Calicii slågte, och det år 
blott på några få gamla lafhus jag sett liksom 
början till skaft. ; 

6. CYPHELIUM figillare. 
C. crusta cartilaginea in subiculo glauco tenui 
areolato - verrucosa citrina3; apotheciis cruste 
innatis totis atris opacis, disco plano margi- 
nem tumidulum 2quante. 
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Calicium tigillare. Achar. Synops. Lich. p. 
55.—- Pers. in Act. Wetterau. VV. 2.1. p. 14. 

Lecidea tigillaris. — Ach. Lichenogr. univ. p. 
104: JMesh. Lich. p.i46.. Tabi2., fli. — 
Wahlenb. El. Lapp. p. 468e 

Lichen tigillaris. Ach. Prodr. Lich. p. 67. — 
Engl. Bot. V. 22. Tab. 1530. 

Habitat in Svecia & tota fere Europa, ad ligna 
vetusta diutius aéri exposita. 

Anm, Hela utseendet röjer att denna hörer till 
Lichenes calicioidei och således snarare bör 
hafva sin plats ibland Cyphelia ån Lecidez. 
Diskens yta år ock på samma sått beskaffad 
på dess yngre Lafhus som hos Cyphelia , men 
den inre massan, hvarmed denna skål år fylld, 
synes mera broskartad och faller undertiden 
i en blekare fårg. Jag har sett Lafhus på 
denna, som med tiden höja sig liksom på ett 
kort skaft, och samma omståndighet inträffar 
åfven med andra arter af detta slågte; men 

:  nåppeligen hos Lecidez. 

7, CYFHELIUM cembrinum. . (Tab. VI. Fig. 9.y 
C. crusta cartilaginea in subiculo atro dispersa 

areolato-verrucosa pallido-albicante; apotheciis 
superficialibus, disco plano-convexiusculo mar- 
ginem tenuissimum = subinde glaucescentem 
2equante. 
Calicium cembrinum. Achar. Synops. Lichen. p. 

55. Lichenogr. univ. p. 233. 
Habitat in Helvetia ad ramos decorticatos 

; Pini Cembre. 
Anm. Då denna, som så afgjordt finnes vara 
en art af detta slågte, har en afgörande likhet 
med den nyss föregående, så styrkes derige- 
nom ånnu mer att Cyphelium tigillare hörer 
dit. Ifrån denna sednare år den dock tydligt 
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skild med den undre primitiva svarta skor- 
pan eller underlaget, så vål som genom sjelf- 
va lafbålens fårg och lafbråddens finhet, lika 
danad som hos Cyphelium tympanellum och 
C. leucomelas. 

8. CYPHELIUM stigonellum. 

C. crusta tenui albicante, vel nulla; apotheciis 
superficialibus subglobosis atris glabris, di- 

sco minuto furfuraceo opaco demum dilatato 
plano J. concavo, margine coarctato tandem am- 
pliori tenuiori prominulo. 
Calicium stigonellum. Achar. Synops. Lich. ps 

56. — Lichenogr. umv. p. 232. — Meth. 
Lich. p. 88. 

Calicium sessile. — Pers. Tent. Dispos. Fung. 
Suppl. p. 59. s 

Spherocarpus sessilis. Ehrh. Cr. Dec. 32 n. 320. 
Lecidea gelasinata. Ach. Meth. Lich p. 33. 
Lichen gelasinatus. Wither. Arr. V. 4. Tab. 
Ake fe ke ; 

Habitat in Svecia & tota Europa ad corticem 
Quercus, in thallo Porine pertuse nec non 

in Parmeliis Amer. septentr. 
Amn. Har ganska små i början nåstan klot- 
formiga, sedermera något utbredde och kupige 
Lafhus. Den hinnaktiga lafbål som hos den- 
na ibland observeras, kan ej med såkerhet upp- 
gifvas såsom dess egen, emedan lafhusen så 
ofta tråffas endast såsom parasiter å fråmman- 
de lafbålar. 

&g. CYPHELIUM furbinatum. 
C. crusta tenwi subcontigua inequabili albescen- 

te; apotheciis substipitatis turbinato-cyathifor- 

mibus atris nitidis, disco intra marginem tu- 

midum nudum punctiformi opaco. , 
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Calicium turbinatum. Achar. Synops. Lich. 
p. 56.— Lichenogr. Univ. p. 232. Tab. 3. 
f. 3. — Meth. Lacl. Pp. 89. — Pers. Tent. 

Dispos. Fung. Suppl. p. 59. 

Habitat in Svecia & Germania sepissime pas 

rasiticum ad thallum Porine pertuse & Isidir 
CcoCCcodis. / 

Anm. Det kan vara tvifvelsmål underkastadt, 
huruvida denna år en egen art eller ett åldre 

och föråndradt tillstånd ar föregående. Ehuru 
många individer jag sett ifrån åtskilliga stål- 
len, har jag dock icke kunnat få denna om- 

ståndighet afgjord med = tillförlitlig = visshet. 
Emedlertid och då så goda skiljemårken fin- 
nas, har jag ansett otillbörligt att förena dem, 
ty då såttet att vexa ifrån yngsta tillståndet 
hos båda observeras, samt jåämföres med den 

olika form lafhusen sedan erhålla, så stadnar 
resultatet dervid, att man bör anse dem för 
särskilda arter. 

10. CYPHELIUM Sticticum. 
C. crusta subleproso- ärselinoidea sördide albo- 
cinerascente; apotheciis innatis minutis sub- 
globosis totis atris opacis, disco, punctiformi 
iftra marginem tumentem scabriusculum sub- 
impresso. 

WVerrucaria byssacea, var. B. stictica €&7 b, mi- 
nutissima.  Achar. Synops. Lich. ps 97. = 
Lichenogr. Univ. p. 295.— Meth. Lich. p. 124. 

Spheria byssacea? Weig. obs. Bot. p. 42. Tab. 
2.f.9.— Pers. Synops. Fung. opp. p. XVII. 

Habitat in Svecia, Germania, Helvetia, Gal- 
lia, Anglia ad corticem Quercus, Pini & 
aliarum arborum. 
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Anm. Då jag hos denna art, ehuru svår un- 
dersökningen år på så ytterst små lafhus , 
innom dem ej kunnat finna spår till. något 
kårnhus (thalamium), eller kårna (nucleus), 

eller sett minsta anledning till den "gelatina 
Aluxilis som tråffas hos Spheerie, har jag ej 
ansett tillbörligt att den bör vidare förekom- 
ma hvarken under Verrucarie eller Spheriae 
slågten. Till Cyphelia lårer den råttast kun- 
na föras, ehuru lafhusets yttre form något af- 
vikér ifrån den vanliga, men detta år åfven 
håndelsen med Cyphelium stigonellum och C, 
turbinatum, som det oaktadt ej åro mindre 
tydliga arter deraf. Jag har vål bekommit 
exemplar ifrån Tyskland under namn af Sphe - 
ria byssacea Weig. och dessa komma alldeles 
öfverens med min för detta Verrucaria stictica, 
men i håndelse jag ej bekommit den råtta, 
som af PERrRsoon år förd till Sphaerix, så bör 
detta synonym utgå, och kanske föras antin- 
gen till Verrucaria eller Spheria. — Lafbå- 
lens fårg år föränderlig och tråffas både hvit- 
aktig och ljust eller mörkt askfårgad, allt ef. 
ter sårskillde tråds bark hvarpå den tråftas; 
men denna skillnad år ej så betydlig eller 
beståndig att den bör föranleda till ett sår- 
skildt uppråknande af artföråndringar, besyn- 
nerligen som det kan vara ovisst, huruvida - 
denna tunna hinna år en product som tillhör 
barkens yta sårskildt eller dessa lafhus, i öf- 
rigt de minsta af alla slågtets arter och som 
ej utan med tillhjelp af förstoringsglas kunna 
granskas, 

(Andra Stycket skall följa i nåsta års Handlingar.) 
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FIGURERNAS FÖRKLARING Tab. VI, 

Fig 1. a. 

Fig. A. a. 

Limboria fimbriata, på bark i naturlig 
storlek. | 

. den samma något förstorad. 

.'d. e. dess Lafhus uppå sedde, mycket 
förstorade , så vål yngre som åldre. 

Limboria constellata, på bark 1 nat. st. 
c. d. e. (Se förklaringen på Fig. 1.) 

. Limboria flexella, på blottadt tråd eller 
ved, 1 nat. st. 

. den samma mera förstorad. 
. d. e f. g. yngre och ålldre Lafhus, up- 
på sedde, mycket förstorade. 
Limboria sepincola, på tråd, i nat. st. 

b. c. d. yngre och åldre Lafhus, uppå sed- 

e. 

Fig. 5. a. 

de och mycket förstorade, samt | 
ett lodrått klufvit Lafhus invåndigt sedt. 
Limboria corrugata, på tråd, i nat. st. 

b. c. d. e. f. (se förklaringen på Fig. 1.) 
Fig. 6. a. 

Fig, 7. a. 

Limboria regularis, på bark, 1 nat. st. 
b. c. d. dess Lafhus mycket förstorade (b, 

litet på sidan och c. d. uppå sedde.) 
Cyphelium leucomelas , på tråd, i nat. st. 

b. ett yngre, och 
C. 

Fig. 8. a. 
LJ 
(er) o 

Fig, 9. a. 

d. tvånne ålldre Lafhus, på sidan sedde 
och mycket förstorade. 
Cyphelium picastvum, på tråd, i nat. st. 
ett lafhus på sidan, och 
ett sådant uppå sett — mycket förstorade. 
Cyphelium cembrinuwm, på bark', i nat. st. 

b. den samma mera förstorad. 

C. d. tvånne. dess Lafhus på sidan, och 
e. ett dylikt uppå sedde, alla mycket förstorade. 

Fig. 10.a. 
b. 
d. 

Cyphelium scabrosulum, på bark, i nat st. 
c. tvånne dess lafhus på sidan, och: 
ett uppå sedde, mycket förstorade. 



Ändndnendtrtenedet I 
RR  — 

SJUKDOMS HISTORIA 

med Obductions-phenomén; 

insånd af 

TH. HEDLUND. 
Med, Lic,, Vv, Prov. Medicus, i W. Norrland, 

d. 22 Maji 1815: 

, efter min ankomst hit på orten, eller i bör- 
jan af Junii månad 1814, blef jag anlitad att re- 
sa ut på landet för att, enligt begåran, aftappa 
vattnet på en åldrig qvinna, Sara Edman, 63 år 
gammal, hvilken troddes vara besvårad af en Hy- 
drops ascites. Vid undersökningen fann jag €j 
den tydliga fluctuation i abdomen, som caracteri- 
serar denna sjukdom, men likvål åndock en otyd- 
lig och dunkel kånsla deraf. Buken hade från 19 
är tillbaks, utan något då intråffande mårkligt phe- 
nomén, så småningom uppnått den enorma höjd, 
den nu hade, var hård och spånd öfveralt , men 
med en mårkelig hårdnad, som på högra sidan in- 
tog underlifvets trenne regioner ifrån costte spurixe 
framåt umbilicus, samt hade flere smårre ovala 
hårda upphöjningar på yttre integumenterna, -med 
cartilago xiphoidea tillbakaböjd och bildande en 
hvass kant.' Jag gaf tillkånna, att det vål 
fanns vatten i abdomen , men att en paracenthe- 
sis hår ej kunde åga rum, emedan jag befarade 
ovanliga uppdrifningar och förhårdnader af viscera 
abdominis, hålst aflefren, emedan förhöjningen på 
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högra sidan tycktes besanna en dylik supposition. 
Patienten, ur stånd att förtåra något, hade en ha- 
stig och låg. puls, befanns emacierad i hög grad, 

besvårad af ståndiga kräkningar och af svårighet 
att andas, utan sömn, oupphörligen plågad af en 
olidelig verk i underlifvet, utan någon svullnad i 
benen, och hade tillråcklig afgång af urin. 

Sedan under 2:ne månaders tid diuretiska, 
resolverande, stimulerande och stillande medel, så 
vål in. som utvårtes i början med fördel, men 
slutligen utan någon lindring för Pat. blifvit an- 
vånde, hvaribland i synnerhet bör nåmnas ett lång- 
re bruk af Calomel, utan någon förhöjd retning 
af lymphatiska systemet, afled Pat.i början af Au- 
gusti månad. 

| Hemkommen från en Embetsresa samma dag 
den döda skulle begrafvas, lemnades mig svårligen 
så mycken tid till obduction och undersökning, 

att följande få men såkra iackttagelser kunde an- 
teknas. "Abdomen öppnades, utan att något vat- 
ten mårktes under dess integumenter, dock kun- 
de de genom korsskårningen på buken uppkomne 
flikarne på högra sidan icke tillbakaböjas, utan fast- 
höllos genom en stor tyngd vid den del af perito- 
neum, hvaraf de omklåddes. Efter dissection från 

denna tyngd, lågo bukens contenta för mina ögon, 
som ej voro i stånd att upptåcka något bekant wviscus. 
Vid första påseende tycktes allt framvisa en lika 
nelse med mycket utspånda intestina crassa,. som 

genom fibre circulares på flere stållen blifvit fors. 
merade till stora glober, hvilka jag likvål med 
knifven kunde fullkomligt åtskilja till sårskildta 
stenhårda klumpar. 

Midt under Cartilago Xiphoidea fanns en så- 
dan remnad, hvilken innehöll en oråknelig mångd 
små cristallklara vattenblåsor, hvilka uppletades 
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ur en moslik grågul massa, som liknade skalen af 
stora mogna krusbår, och vid nogare betraktande 
ej var annat ån integumenter efter en otalig hop 
af sönderspruckna vattenblåsor af förutnåmnda slag. 
Den, enligt förhårdnaden på högra sidan af mig 
presupponerade lefren, var ej annat ån en oråkne- 
lig mångd af stora tjocka på hvarandra hopade 
och sammanvåltade, ogenomskinliga och stenhårda 
hydatider, ifrån ett litet klots storlek till den min- - 
sta årts. Och alla dessa hydatider af det ogenom- 
skinliga slaget innehöllo, (utom vatten och samma 
förutnåmnda hoppackada moslika massa, som dock 
ej fanns i alla) en mångd af andra små hydatider, 
som voro alldeles genomskinliga och ganska vack- 
ra, från ett litet hönsåggos, ånda till det minsta 
frås storlek , simmande i det klaraste vatten, hvil- 
ket, då minsta skorra gjordes med knifven på de 
hårda klumparne eller tjocka hydatiderne, utrusade 
med den styrka, att det tillika med de klara hy- 
datiderne kastades flera famnar bort. Detta var 
det vanliga förhållandet af alla hydatiderna uti 
underlifyet, hvars alla intestina voro dermed 
fullsatte. 

Lefvern, som vål var af en förundransvård 
storlek, men som ej banat sig våg neråt utan upp- 
åt, och trångt diaphragma framför sig ånda till 
margo inferior af andra costa vera på högra sidan, 
var öfverallt beklådd med hydatider af det hårda 
ogenomskinliga slaget, hvilka ofta intrångde djupt 
uti dess parenchyma, men hvilka icke alltid voro 
af de förras beskaffenhet t. ex. en var stor, som 
ett litet barnhufvud, hvilken nu medföljer uppsku= 
ren. Dess yttersta hinna var mycket tjock och 
betydligen ossifierad, och hela blåsan uppfyld af 
en grågul stinkande materia, hvilken åfven fanns 

i flera 
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i flera: abscesser i sjelfva lefverns substans, som 
var lösare ån vanligt; andravinnehöllo ett gråack- 
tigt vatten och åter andra skal efter förut TEDAde 
genomskinliga hydatider. 

Alla underlifvets inelfvor voro bostder 1 

djupet af abdomen under den hårda massa, som ut- 
gjordes af 4 å 5000 ihopsittande hydatider, ur 
hvilka en mångd vatten uttogs, allt efter som 
man med knifven öppnade hvar och en, hvilket 
tillsammans såkert skulle utgjort 6 å 7 kannor. 
Alla viscera, hvilka voro svåra att igenfipna och 
igenkånna, ty de voro rundtomkring omgifne och 

: sammanvexta med hydatider, hade en naturlig be- 
skaffenhet, utom Mjälten, som var mycket skör, 
insererad emellan stora hydatider och liksom få- 
stad på en dylik af 13 avarters långd och 3 tums 
diameter. 

Högra Lungan var mycket liten och slapp, 
samt hyilade under lefvern. För öfrigt var ins 
genting mer att anmårka af betydenhet. 

Uti den till Kongl. Svenska Låkare Sållskas. 
pet afsånda glasburken, medföljer en stor ossifierad 
"hydatid; som var sammanvåxt med ilefvern, och 
2:ne andra af medelstorlek ånnu ouppskurna, hvil- 
ka såkert innehålla sådane små klara hydatider, 
som jag i det föregående beskrifvit och till myc- 
kenhet. låtit medfölja , alltsammans beyvaradt i stark 
spiritus vini rectificatissimus. 

K. VV. Å. Handl. 1815. St. IL. 13. 
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AA EO Ån Vr 

Tillågg vid föregående: 
af 

O. SWARTZ. 

Fa gdetä åro, som Prof. RUDOLPHI uttrycker 
det: ”Qvevis corporis animati vesicula undique clausa 
& aqvam continens, oanimataque sit (verminosa) nec 
ae? Fordom trodde man dem vara en aberratio 
contextus cellulosi, en mening som man likvål se= 

dermera förkastadt, och ansedt dem såsom vwvarices 
vasorum lymphaticorum & sangvineorum. De haf- 
va blifvit anmärkte så vål i de flåste musculeusa 
delar af djurkroppen och deras interstitia cellulo= 
sa, som uti sjelfva kroppen spridde, såsom i hjer= 
nans ventricler och mellan dess gyri; i bröstet, 

bukcaviteten, lefren, njurarne, mjälten, uterus , 
ovaria, urethrerne, blåsan &c. i hvilka sednare 
fall deras danande af andra, ånnu icke uppgifne 
skål måste förklaras. 

Att hålla Hydatiderne sjelfve för djur, en 
tanka som någre yttradt och velat bevisa t. e. 
ALEX. MONROE, år utan tvifvel oriktigt, emedan 
de sakna organer och egen rörelse, och således åro 
utan lif. 

Att likvål Hydatider kunna hysa inneboen- 
de Entozoa, åfven som befinnas den alldeles för- 
utan, är genom talrika forskningar beståmt afgjordt. 
Det år af denne grund som man kallat dem ani- 
mate & inanimate ; och det år i förra fallet s som 
de kunna visa contractilitet. 
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De hos hvilka lif röjes, åro hyllen eller om- 
svepen för någon art af ettdera slågtet i den fa- 
miljen bland Entozoa, som i följe deraf kallas Cysti- 

ca, hvartill höra alla species af Cysticercus (Dynt- 
slågtet); Cienurus (masken i fårens hjerna)och Echi- 
nococcus, hvaraf den första arten hörer exclusift till 
menrniskan. Hos de 2 förstnåmde af desse slågten år 
masken vål förenad med sjelfva hydatis externa, men 
år ock med egen blåsa vid stjertåndan försedd', i hvil- 
ken vattnet andhålles., ej i den yttre, och masken 
kan utom blåsan åverka. Men hos det tredje slåge 
tet år han innesluten innom Hydatis och fåstad 
vid dess inre yta, eller ock simmande i den inse 
om varande våtskane. 

TYSON, HARTMAN och MALPiIGH, ålla i 
| (7 seklet lefvande, hafva först upptåckt Hydati- 

des animate, eller dertill- gifvit anledning. WE 
PHER, bestyrkte detta genom egne rön, och bland 
andra, med sin uppgift om Brandines (dynt) i luns« 
gan, lefren, omentum, &c. såsom sjukdoms orsak 

hos en Lungsigtig. Åndteligen satte PALLAS”s och 

BrocuHs forskningar maskkråks tillvarelse, i en det 
hydatider utom all fråga; och GöZzE's med fleres 

noggranna arbeten hafva nöjaktigt upplyst denna 
fordom obekanta del af Masklaråkens historia. 

Casus morborum hos menniskor af Hydati- 
"der, så inanimate som animate åro uppgifne af 
WEPFER, WURFBAIN , BRUNMER, ECKARDT, 
KÖLPIN och många flere, 

Den af Prof, KÖLPIN 1 Schrifften der Gesel- 
schaft Naturforschende freunde zu Berlin Vol. I. 
S. 348. beskrifne sjukdoms båndelse och mårkvår- 
diga obductions historia, har mycken likhet i för- 

. hållandet med den Hr HEDLUND aflemnat. Prof, 
RUDOLPHI anser de vid den af KÖLPINS cCasus 
omförmålte Hydatider tillhöra den så kallade £chi- 
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nococcus Hominis , hvilken torde lika så allmånt 
finnas i de Hydatider som tråffas i caviteterne 
och i en del Viscerum substans, som Cysticerci 
förekomma emellan interstitia cellulosa musculorum. 
Vid undersökningen af någre af de Hydatider som 
Hr HEDLUND jemte beskrifningen af håndelsen in- 
såndt, har jag oaktadt all granlagenhet och wvåp- 
nade Ögon, ej kunnat i dem upptåcka något tekn 
till efter utseende förut lifaktigt åmne. De må så- 
ledes, åtminstone till en del, varit inanimate, el- 
ler ock såsom långe efter obductionen förvarade, 
föråndrat sig, Casus år emedlertid mårkvårdig, 
såsom bevisande tillvarelsen på ett stålle, af en så 
förvånande mångd af åmnen, hvilka ehuru de sy- 
nas tillhöra djurkroppen, likvål till deras upphof 
och daning, åro visserligen ånnu icke rått kände. 
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mg mr 2 0 EEE 

HYDATIDER, 

Fundne i hjernans ventricler vid en 
obduction; 

beråttelse lemnad af 

EXGADELTIUS, 
M. D., Frofessor vid Medico Chir.-Institutet i Stockholm > 

(i bref till K, V. Academiens Secreterare.) 

Ma en nyligen gjord liköppning har jag haft 
tillfålle att anmårka en casus af Hydatiders nårva- 
ro i hjernan och dess plexus. choroidei, preparatet 
hvaraf jag, Jemte en deråöfver af Chir. Candid. ZAAR 
förfårdigad Ritning, får alemna på det, må hända, 

deras hydatidésa natur något nårmare kunde utveck« 
Jas. Till vidare upplysning, önskar jag också 
meddela någre anteckningar jag gjort öfver Enu- 
phali beskaffenhet hos den afledne, utur hvars 

|. hjernventricler nåmde preparat blifvit uttagit. 
Cranium var tjockt och starkt. 

Dura Mater i alla hånseenden naturligt bil- 
dad. Tunica arachnoidea var mycket förtjock- 
nad, gulaktig och något snarlik en lympha- 
tisk kinna med små hirslika korn der den låg 
mot falx (ett phoeenomén som jag oftare jakt- 
tagit hos sinnessjuka ån eljest).' Den var 
svår att någorstådes få skild från Pia Mater, 
som var mycket blodfull, och som i synner- 
het var mårkvårdig i i anseende till dess upp- 
höjda contiguitet med gyri cerebri, Pia Ma- 
ter låg alldeles lös ifrån de samma och gyri 
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funnos våta, utan att någon större Hydropisk 
samling iakttogs. 
Cortéx Cerebri var blekare ån wvanligt; gyri 
voro mera åtskillde från de andra ån de el- 
jest åro, — Ventriculi laterales höllo 3 uns 
vatten. Plexus choroidei voro bleka och hade 
hvardera en stor vattenblåsa (hydatis) af 
grågul fårgs; den höll ett gulaktigt, något 

grumligt contextum inom en fast hinna”). 
Flere små, kanske hydatidösa ojemnheter, tyck- 
tes för öfrigt finnas uti plexus. För att no- 
gare bestämma hydatidernes låge, storlek och 
form låt jag genast afrita dem. 

En ehuru ej stor fuktighet mårktes åfven oms 
kring cerebellum och medulla oblongata; men 

 cerebelli massa var blekare, och medull& ob- 
longate deremot fastare ån vanligt. 

Jag hoppas att dessa enkla iakttagelser kunna 
ega något vwvårde såsom bidrag till Hyda- 
tidernes historia.  Pathalogisk förklaring Ööf- 
ver denna eljest i flere hånseenden mårkvår- 

odiga sjukdoms håndelse, hvilken för öfrigt 
af den aflidnes. Låkare blifvit mycket noga 
beskrifven, har jag innom Svenska Låkare 
Sällskapet afgifvit. | 

Fisker. 
På Tab. V. förestållas Plexus choroidei i deras 

naturliga låge med de å ömse sidor sittande 
tvenné större blåsor aa. 

Fig. 2. en af dess2, på sidan öppnad, inneslu- 
tande en massa af smårre blåsor, , 

oo — I —— Lr  ——— Lr] 

+Y De ofvannämde större blåsorne öppnades, sedan det dem om- 
gifvande hinnaktiga blifvit) varsamt undanröjt, då de; under 
mycket förstorande synglas, befunnos fyllde af en oräknelig 
mängd , för blotta ögat icke skiljbara, oåndligen små, genom- 
skinliga globuli eller sannolikt smårre hydatider. med dylika 
äfven sjelfva plexus rundt-omkring de större biåsorne var tätt 
beströdd, Se Tab, fig, 2. Sz, 
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om = = = = = = == so m—— 

UTDRAG 

Af framledne Directeuren HELLANBS 
Observationer Öfver Barometern, 
hållna i Torneå, Åren 778 — 

2780; 
af 

- Framl. Canzli-Råd. HENR. NICANDER. 

Barometrens Högsta och Lågsta stånd | 
År 1778. 

Dag Högst, |Dag.) Lägst. Dag.| Högst. |Dag.] Lägst, |- 

mA en (re 

Juni | 2/25.40 3 25,10) Juli |20/25,80| 25 /|25,00 
1 SK 43 Or. 32 Sö) | 0271-110 

Gl FOLKTON | 50 29! 4031 10 
13! 9017! 42 Aug. | 3l 60 51 4C 
19! 70201 20 5! 50) -7/|24.20 
Al all22l 20 10 40 11 125.20 
22! 5023) 40 11 30 13/24,90 
23! €ol28l 20 14 30 14 25,00 
30] 5 15| 1015] 00 

Juli ANNO 181] 8022] 30 
9| 8014] 90 22) Bol22) 10 

17! 6018) 50 [25]  €oo3) 20 
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| 
Lägst. Dag.| Högst. Dag.| Lägst. 1 778 5 Dag. Högst. Dag, 

Aug. |26 25,50) 26 
28 70130) 10 13] 4015) 10 

Hal ASOAL  2Ö 17 50 19 124,80 
Sept. [101 Zol12] 10 19] 2020 125,00 

IRL SOla4) 2 201 40:21/24,20 
DATE 1 221 O023) 90 
2 60121] 51 24] 40 251/25.00 
921-- 6025) 0 26 20 27 124570 
o 10126] 0 281 o029]- 40 
27 60123 1 1779. 

23. S029) JO 
Oct. | 31 80 41 0 Jan. ] 1105,00) 1:24, 

: 41. 80). O1- -4Ö 21 60) 4125,00 
SL GOL0 50 41 10) 5124;70 

SN FOTAR SO 6| 20 825,40 
14 40 15) 9 81.5 RR 
201 BOO oc 91--eOorORNe 
21! 5022] 10 111. MORIN 
241 2026/24,30 31 5014 201 
29! 72 17); BOTA 40 

Nov.| 21 00 el 90 20) 9020) 20 
31 20 also 22 26,20 241 30 
5 80) 5 20 25 125 50 26| 30 
TAG RN €0 261: 140:261 ' 20 

» [12.] 18016 50 2 Z0 281: 20 
16 60 19 50 29] 50/31/24,80 
201. C80 211 : 50 Febr.| 310 B0LS 60 
22) 7025 30 8) 280 925,10 
24 50/25 00 11 90113 70 
Al 30 281: 1 20 13) 90/15) 30 
28) 5029] 40 16| 80 12/24,80 
2915 450;350]; 20 19 24,90) 19]; 70 

DEC: I 4 rB0LIS IX NOD 21 25;40] 21 [25.00 
Ce väll a 16 GR adl [0 221 10 22/24,90 
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Daz.) Lägst. Dag.) Högst. |Dag. Eågst, I 1779. Dag | Högste 

| Febr.|24 25,10 24 125,00] Juni | 3 25,61/10 25,41 
(9) 60261 30 11! 5112) 40 

261 4028 /24,20 12! B5l13| 33 
Mars] 11 30 2105,10 14! 6015] 41 

41 92 5 20 18) Gogol 29 
7| 9010] 53 23! 20906) 32 

11] 61 141/24,71 29) 52 
15! 3017) 80 Juli o 10 
19) 50 21 20 41602 50 
221 1023 25,00 9 6010] 30 
0) 33924) 11 11! 4011 20 
251 60127]. . 192 15! 6016| z 
21! 23 201. - 70201] 60 

April i DNR 201 70 25| 40 
3) 52) 412493 201: BOO 40 
41 42) 4195,20 27) BO 3atl 30 
SZ) 00 Aug BOLA 80 
ell SOHO 100 3l 50 41 40 

11! 10 12124,90 7 70 el 60 
131 LÖ 14105:13 10) 7010] 62 
14] 311524 30 1017. ZOO 11 1:60 
18) -5018/25.43 14! GO 15] 70 
18| 51 22104,82 16 20 19]  €0 
22124,93 231 43 SOLO BON TO 
28/25,43 23/25,23 |23] 6025) 00 
23) 3030] 13 29! 60301] 40 

Maj | 2| 42 224,93 FLUL5O 
UBIEEe2 2125:50) Sept. | 1! 30 

föl TZ 2 2- 40 31 33 
14) BA16| 31 alLGgOL SRA 
17 60 201 + 30 6| 42) 924,80 
29126,10 31] 72 12 41116 25,30 

Juni] 12581] 31 42) - 4 42119 24,60 
33 23;23,01 fl NGA Ta NNSO 21 
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1779. Dag.] Högst. Dag. Lägst. Dag.| Högst. |Dag.] Lägst. 

Sep:. | 22|25,72 Jan. |16/25.30 12/24.90 
Oct. 195,31 lo] 70 22125,41 

Zl Zi 4| 53 3: 
7126,00 9! 71 Febr. [ 

12125,90 18] 41 
19] 5023) 20 
24 50/2! L1l 

27 s0109 9. 79 
» SÅ MÄN (0 5 

OV. 1 2) 

al 62) 6l25,21) Mars 

öl 2A12) 43 
sc) ARI SA NE fon 1 AR ra 
15 (so t7l) 19 
Töl 4011: 32 
oo) 40/21 10) 
221 3023) O2l 
23] 42/25 55 
29] 62 

Dec. ; 4124,00; April] 
5 11 GL 60 

10] 40/12/25,23 
13 32214) 13 
131. 4021) 13 
21| 31/22 24,90 | 03 
221. 02231 30 — J27 
28] 73 302550 Maj | 3 
NT 

1 1780. AM 

an. akLz0L SS 00 21 
6| 620) 724,9 2 
9 40 12: G0:: Juuvi 

13] 10/15 60l 3 
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| 
" 1780.|D02g. Högst. 

/ SH 
Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Oct. I: 

Dag.| Lägst. 

6 25.50] 9l25,11| Nov. 
50121) . 23 

1 5217) 41 
201 6122) 41 
221 4326) -23 

201T4.501301 43 
Zl gollel 33 
9| 4110) 33) Dec 

111) 431465) 13 
191-63 201 492 
241 70251] 40 

261] 43127) 331 
St) 235 63 
MLA 61 
öl er 2). 70 
1026,01/12] 41 
17 25,3 gal18| 29 
20) 00:25] 21 
Sei 5130) SUS 
30] 51 Jen. 

124.382 - 

10) 911125,71 

12] 7213) 60 
14] 62/46) 61 
90 722 990! 50 
241) 71/25) 61 
26) 20281 60 AT 

2124, 23 Febr. 
6| €212) 90 

14] -60/15/25,32 
16| 41/20 24 32 
27 91131) 2540 

Dag.| Högst, IDag.| Lägst, 

—/| — AX fo— — 

1 25,60] 1 1125,273 
ol 711. 6124,82 
9) 43|12125,02 

12 10, 131 OR 
16), — 42100] 12 
256106) 73 

27'25,90 
4 ost. 23 
5 sel ol 21 
Zl 50-401 Gt 
öl Fl 28j| 33 

fil OTO 03 
14 51 14] 492 
16] 2016) 22 
10126.00 4171) 51 
29125.71 221) 50 
251-28093) 4 
34 151120) > 02 

21.40 
Bl OL 09 
9 90 10] 61 

11 26,20 101-70 
14] 12:19 924.81 
20 23.01122] 62 

25!) 2524 70 
29:- 00,90) 4 
230 02 30; 01 

1 21 125,10 

1200 60). 3140 
4 60 41 40 
5 00 
6 10 724,90 
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1781. Dag.| Högst. |Dag.] Lägst, 

125,52) 225,41 
1010 140113) ".9 5 
TAN POS) 0 2 

21126,10|127/25 30 16 
Mars] 2125,501 3| 2 21 

4) 40) 624,90 22 
9) 401 9125,10 2 
101-760 "Ol el rea 
101602 4 Eh 

i3l. KOLAS) 30 
Lär NG0ITS) ” AC 19 
KAlSAORLGN 00 23 
TS MOLON: 2) 
STI I50I22)--53 30 
oa! 56126) Oo Aug. l] 5 
2381 Z0ol30124-80 12 

April! 21 00) 4l25.-40 13 
BI 160140] 10 21 

11] 31113124:90 26 
14] 1015 2500 28 
17 40; LIGA 21 Sept. 1 

19) 83:20 43 4 
22! 5023] 42 6 
23 26,20 26 [26,00 7 
27) 2029 ,3.60) 14 

13025,82 30] 81 16 
Maj öli1j: :eal 41 33 0) 

4 41 6 30 2 
alskgol ZI gr Oct 

121 ack 53 Z 
15! 61116] 50 9 
171IT-TOO0ILON 41 14 
ool 60:21) 22 16 
241 Bails0| 2 17 

Dag. Högst, Dag Lägst. | 

Ole 

12 Z0l 15 
31/16 24,92 
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Dag.| Högst, Dag Lägst. 1781. Dag] Högst. Dag | Lägst, | 
—/— — Jm ——— 

Oct. |20]25:03] 19 [24,90] Jan. |22/25,11 23 24,7 
: 25/2402 27) 73 

sol  60l27) 83 Febr| 1 25:70 4 25,55 
31125,33 6) 8010) 55 

Nov. |! 11 401 21 31 11 90 12) 6 
ol 401 4 10 13 Z0 13! 60 
6) 43 Zl 41 14 /26.0017) 20 

il BÖG 3 19/25,201 20) 20 
9) 62111 11 211 5023) 2 

12! 2014] CO 24) 30125 24,9 
15) 3117 24.90 26) — 201261/25,10 
2011 43/23) 93 28| 50 SS 0) 
24! 70125 25,42) Mars | 4l 30) 6124-90 
o2l 28029] 62 10] 60/16 25,30 
29 |26,00i 30] 80 19! - ZOl20] 50 

Dec.| 1] OF 6) 73 241. COl24l CO 
7125-90) 13] 52 TOZh > Solo 

13| -€A14| 32 31! 43 
J17|] 318) 33 April 280 

20 126,01 221 32 7) 9310) 12 
24 125.501 251] <O 121: 6015) 4 

26 31126 23 16! 5117! 30 
27) 621291) 49 12) ZY) 52 

| 30] 83 23 72024 53 
1782. 128 26.0030] 5 
Jan. 32493 Maj | 42561 5| 50 

1 4) 30 - 5 25.00 7 Öl 2) 40 
61 50 6] i 206211 5 
6) 51 3824.63 12] 5all4| 2 
924,21] 10] 41 16| 6118] 11 

11125,36 2 23 18!) 3119] 12 
Käll 71116 25.001--- > 121-- FSN2M TA 
19! 33 20 24,91 25! B61l26] 43 
goal 00 21| 90 26| 5088) 42 
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Dag.| Högst |Dag.] Lägst, 1782. Dag. Högst. Dag. Lägst. 

| 

Maj 3025,61 
Juni 

6| 70 
8 72 
9 vå | 19 

13] 4016 
17| 611 
18): 62 

211 622 
2617 70 

Juli | ol 20 
Zl 21 

10 61.5 

141) 23013 
4sl s0 dä 
d01 5047 
j2s] Zi 
126 60 26 

Aug. | 

41 537 
Bl 53410 

111 4013 
15] 30125 

AN for RNE 23] — 23/23/25,21 
3) MR Sf Fejea R 25! 42l908124,51 
25 59 | 001783: 

AR Jan. | 2/| 30) 225,22 

SAO 61 2l 6311125.30 

2 has er rd 16) 7012) 60 

AN NS 19] 73120] 53 

17! 53121 24,90 o5| 60127) 13 

23 53 25,25,30 29 41 31 24,90 
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1783. Dag. | Högst. Dag | Lägst, Dag.] Högst |Dag | Lägsts 

— 

23,61 15 25,43 
I ee 

"Febr,| 195,23) 1/25.20] Maj |14 
Gl EO Kf. "19 16] 53 å 32 
ON OG Aa 201 802 32 

161 GOTT MG ISO 23 
17). 2018) 201 Juni 2 43 

-J21] 3023 24,60 ORT BA 
26! 50.27:25,30 Gt GO TO 00 
28 40 190 ae OL 

Mars 21 10 14! 5015) 32 
3| 20-41 10 161. 60211 SA 
(Sf Ols eE 23) 6094) 51 
TI NOR el 160 2 60125) 43 
9: 7010] 60 251 226) 4 

110] 7013) 50 0 FNS 
141 20:15) "40 —]———/—— 
16): 70128) 10 2091 Zil29) 23 
20-70-21) 40 Juli] 11 07021 6 

211 160 231 00 3! 21 4 4 
241 10 25 24,00 4 NO 

SO 805105,10 111 ÖR 0 
APTT 602) 20 231 51/31 24,90 

4) 41 4) O3 Aug.) 2 51 41 80 
ÖS 7) 13 2 GO Gl 
el St el 13 1 AO 90 

121 7013) 41 1415 2) BA 
13 Ya 121] 9022] 52 
17) 4318) 12 23 2027 32 
21! €0 2 72 201: --62/201 30 
231 2024] 61 311] 60 
26) 23128 50 Sept. 1] 33 

HIPe9T 22350) 33 fd a OD NN 
Maj | 21 6014] 923 6| 31 824,93 

Len) 51 01 20 1425,00 
IAN OL1A|. 153 13! 3314) 00 
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1783. Dag.| Högst. |Dag. 

"Sept. 16125,40/17 

Oct. 

Nov. 

Lägst. 

rr 

25,22) Dec. 
18] 40 Pr 2 

211] 53/2 
24] 72 öv 2ö 1784. 
28] 7028) 62 Jan. 
29] 2030] 43 
30) 72 
21 33 2 23 
4| 54 3| 20 
Zl 121: 6'24,90 

111. /60 7| 83 
5 26,11|11 '25,51 
Ö 2551; 18 40 
- 70! 20 24, 230 

27) 11195)  gilFebr. 
28 24,90128] 80 
30 25.11/29! 83 

30 25,03 
ANGOLA 2 

4 26.03) 7| 81 
Z125.901/11] 30 

Til3 JOKRLEAAO 

171! -ZO19] 43 Mars 
21 7124 12 
25) 7227/2490 
28 51128 25-40 
29 50130) 41 
=) EA Re 
61 901101. 40 

fll 7012] 23 
13! — 50114/24,20 
15| 2017) 60 April 
12):- BRO) 70 

Dag | Högst. Dag. Lägst. 

23: 26.10/26 25,60 

27- 25,70 30 24,72 
Sill, OM 

1125 40 
2 26.11] 6 
7 25.90/11 

12] 32113 
14| 2015 
o0l 90 22125 63 
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27! -Z3130 
ZAO 

2 
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5) . 211 60124.90 
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101 OM 
14263 33) 20 
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Dag.) Högst. 1784. Dag.| Högst. Dag.| Lägst, Dag.| Lägst. 

April | 5 23,70 40 25,11) Aug. | 16 25,50 17 23,03 
15)” 7125 24.92 128) 514701 40 
30 > 73 211 6023) 30) 

Maj el 93 9411 5023) 41 
13| 8015 25.30 0) 60/30) 10 
16 5017 O3| Sept. | 3) ell .5| 52 
19) 6022) 20 Zi BAT DÖ 
241 40925) 22 16). ed18l. 51 
27 26:00/29 23 21! 622504,93 
30 2590 ; 28) — Z2T9 25,30 

Juni 3! 33 Öct. | 396,10 5) 9i 
4) 41) äl 21 6) oo 7) 0 
el 6213) 20 2 25,80 10] 42 

16] 6016) 53 19|" 7313) 60 
17) 83519) 31 14! 72/16) 08 
MIA) 31 13) 5 s0lfel 2 
23!) 6027) 19 19) 131200 10 
o 20929) 13 292! 3823! 02 
30) "31 24! 4095) 13 

Juli | 2 15 Jeal -Bol29|] 73 
46 7 32 201-223 70 
8 51 9 43 Nov.| 21] 81 2 63] 

10 BLT) io ALE 51 
12 3213) 01 Zzelt 20 
17 3019) 13 11) 31/13 24,90, 
20) 2000) 13 15) 3117 | 
28 0 28 63 20 20 21I 2573, 

29! 7099) 52 211  Bale4 20 
31) 79 Bö oje7) 20 

Aug 11. 33: - (SZ) —33/2804.03 
SINE0 4 22 10) Ja | 
5): 40) 824,92] Dec. 11. 90 

10) - BOL1/25,71 ol ill 4 73 

13)! 901151 30 gl 5310025,33i 
KV. A. Homdl. 18i5. Stå Il, 10: I 
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Dag.] Högst. |IDag.] Lägst. Dag.| Högst. |Dag | Lägst. 1784: 
Dec. 14 05, 5,81 16 25 41! April 11 25,71 13 25,00 

461::: '70) 17| 51 151,» 70127 10 
18] 62920 41 18 
201 5323) 13 20 
261] 80928) 33 292 
Niki 129F 91 

1785. Maj 
än, 4! 50 5l 50 

6 TIL je Sly 
9 31/10 02 13 

14 9218 350 19 
18| 6019] 51 25 
21 26:00 24 311 Juni | 21] 5 

2612 FR 30 24580 6 
Febr] 1 fare 325,40 15 

3 40 17 
s 50 3 40 18 

4 130 
12 NO sal 30) Juli 4 2 

18 10/21 55 7 
91 rocka 31 11l| 3012 

j [26 26,40 23) 00 131:s3104) 23 
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5! 40 6) 33 181: 41194] 30 
Blurbs 13 [23] 40123 20) 

T0):- 321 oc 29] 72 
13] 3114| 13 Aug Mil 13 

SlonZ140N 20 
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o3| 6028) 12 22.-5026| 00 
29) 2230) 03 27| 1028) 00 

Aprill 11: :41] 1) 33 Sept.I 3/ 60.41 31 
6! 62 7) 52 5) -ANIEN dd 
gl 9310] 3 12] 7214) 231 
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: 
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Lägst, Dag.| Högst, Dag 
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11 25,03 15] 23 
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I anledning af detta Sammandrag år anmårkt; 
att Barometern i Stockholm, icke faller så djupt el- 
ler stiger så högt, eller gör så tåta och starka språng 
som i Torneå, likvål synas icke derföre WVindar- 

nes håftghet och Nederbördens myckenhet hafva 
varit på sednare orter ovanliga. 

Följande observationer åro endast antecknade 
öfver Nederbörden, hvilken var vågen och samlad 
med en Ombrometer, hvars öppning icke finnes 

nåmnd, men efter all anledning lårer hafva varit 
1 fot i qvadrat. Vigten år hår reducerad till Cu- 
bik-innehåll och sedermera till den höjd, som vattnet 
haft i Ombrometern , efter den Hypothes, att en 

Decimal Cubik - Tum våger 2:ne lod VWVictualie- 
vigt, som år på några Åss når sant. 

År [r779- 1780:1781. 1782. js dr784.1785. 
Maj 10,655 |0,470 0,285/0,685|0,1 15] 0,185 0,32 
Juni |0,255 |0,590 0,060/j0,375|1,465|0,410| 0,085 
Juli [0,440 |0,260/0,295/0,585|0;395|0,735|0,540 
Aug. 0,100/0,875|/0:500|2,3131/0,410 O 263 
Sept. [0,660 0,095 0,24010,765|1,655/0,415| 0,660 
Oct. 10,315 0,660|0,260 0,370) 1,12310,300] 0,6283 

I Stockholm > Maj -— — -— 1,019 
Juni -— — Rn 0.341 

Juli pe SE om 1.587 

Aug. FN fo AS 2,773 
"Sept oo = — 10.675 
Oct. rr ed 7 0796 
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Når HELLANTs alla Observationer före 1785 
jemföras med dem som åro gjorda i Stockholm se- 
dermera, tyckes årliga Nederbörden i Torneå, når 
allt sammanlågges, knappt stiga till hålften mot 
den i Stockholm. | 

Herr HELLANT har öfver 40 år hållit Meteo- 
rologiska Observationer, hvilka, enligt hans för- 
ordnande i lifstiden, efter hans dåd åro aflemnade 
till Kongl. Vetenskaps Academiens Archiv, men 
de åro icke sammanhängande för flera ån de hår an- 
förda åren, emedan han förut af sin syssla nÖdga- 

" des ofta vara hemifrån, | 



Prosten och Kyrkoherden, Doctor 

PEHR OSBECKS ' 

Biographie 

m föddes i Götheborgs Stift, Skeplanda Pa- 
storat och Hålanda Socken på Torpet Oset, 1723 
d. 9 Maji. Oaktadt Föråldrarnas klena villkor, 
underlåto de icke att låta Sonen, som visade myc- 
ken naturlig fallenhet för Boken, att låra sig skrif- 
va, råkna och början af Latinska Språket. Också 
såndes han af Modren, efter Fadrens frånfålle, 
till (Götheborgs Trivial-skola och var då blott 10 
är gammal. Stadd i torftiga omståndigheter, erfor 
han mycken huldhet och ömt bemötande af flere, 
hvilka han i sin sednaste ålder med varmaste er- 

känsla erinrade sig, och ibland dem Commerce- 

Rådet LAGERSTRÖM, en stor vetenskaps ålskare 
och sjelf lård. Han skånkte honom böcker under 
den tid han genomgick Gymnasium, hvilket han 
icke lemnade förr ån på 22 året eller 1745, då 
han afreste till Upsala, försedd med klåder och res- 
penningar från samma Gynnare som ofta förut 
råckt honom en hjelpsam hand. Genom en vid 
Academien lyckligt vis erhållen condition, såg 
han sig i stånd satt, att efter Önskan begagna de 
förelåsningar som der gåfvos. ”Theologien skulle 
vål blifva hans hufvudyrke, hvartill han åfven 



297 

danat sig under skoltiden, men de LInNné&isKE före- 
låsningarne ågde den förtjusande kraft, att OSBECK 
offrade snart lika mycken tid på naturens kånne- 
dom, och hvartill den odödlige Låraren icke sak- 
nade förmåga att uppmuntra. Det var ock honom 
han hade att tacka för gynnande förord, når han 
sökte och erhöll syssla att som Skeppspredikant åt- 
följa Ost-Indiska Skeppet Prins Carl, som nu bor- 
de göra sin första resa till China. Han reste och 
återkom lyckligen 1752» och den Dagbok eller 
Resebeskrifning som några år derefter trycktes, 
Vitinar icke mindre om författarens uppmårksamhet 
och flit, ån om hans sållsynta forskningsgåfva, och 

de uppgifter som der finnas, hafva mer ån ett 
halft århundrade sednare tjent berömde forskare till 
eftersyn. "VON LINnNné som delade skörden af re- 
san med ÖSBECK, prisade ock offentligen hans upp- 
tåckter och gåfvo dem rum i sin nya Species plan- 
.tarum , och i detta Botaniska archiv förevigade 
hans minne genom Öörtslågtet Osbeckia. 

Icke utan saknad nödgades sedan ÖSBECK 
afslå det tillbud som honom gjordes att på nytt 
besöka Indien, inev hvilket hans svaga hålsa 
nekade honom att antaga. Följande året 1753 
kallades han till Huspråst hos R. R. Grefve TeEs- 
SIN, hos hvilken store befordrare af vetenskaperne 
han njöt de gladaste dagar ånda till är 1758, då 
han mottog vice Pastors sysslan i Hasslöf För. 
samling i Halland, hvarå han fått survivance, och 
2:ne år senare (1760) efter förra Prostens afgång 
med döden, tilltrådde han, i kraft af Kongl. Full: 

”magt, sjelf Pastoratet. 
Kol. Vet. Academien hade redan tre år förut 

valdt honom till Medlem, och då han den 25 
Febr. 1758 intog sitt vålförtjenta rum talade 
han Om nyttig uppmärksamhet wnder Chinesiska resor. 
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Han uppsköåt också icke Jånge, att han ej 
meddelade något måirkvårdigt rön såsom prof af 
sin arbetsifver och kårlek för en vetenskap, den 
han med framgång odlade; och Academien, som 

ålskade honom, gaf honom ett bevis af sin friko:- 

stighet då han en gång i sednare åren hoppades 
att genom en sommarresa, som han icke sjelf måg- 
tade befordra, finna medel mot en långre tids 

ohålsa. 

1773 blef han på enhållig kallelse Contracts-Prost 
öfver Höks och Tönnersjö Hårader och 

1778 utnåmnd till Theologie Doctor, och dertill 
i Upsala promoverad. 

Doctor OsBEcK var Ledamot af Academia 
Cesar. Nature Curiosorum, och af de flåsta inlånd- 
ska lårda Samfund. 

Såsom Pråstman har ingen funnits vårdis 
gare "i Låra och lefverne, han var årlig, frid- 

sam och hans klara förestållningssått, ånnu i 8o:de 
året, berömdes af hans åhörare. Som vetenskaps 
idkare, nyttjade icke någon flitigare tiden. Hans 
mänga skrifter vittna derom. Botaniken var hans 

älsklings Studium ånda till lifsslutet, hvarför ock 
nyttiga practiska företag, såsom planteringar af 
gagnande vexter mycket ofta sysselsatte honom. 
Han var den första som på en skoglös ort upp- 
drog Tråd och bland andra Almar af frö, som 
vunno den storlek, att han deraf låtit såga bråder 
till sin égen likkista. 

Den 23 Dec. 1805 afsomnade han, mått af 
ålder och lifvets -besvårligheter, samt efter 41 års 
sammanlefnad med sin Maka, som jemte 4 barn 
öfyerlefde honom. 
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Hans Skrifter åro? 
I Kongl. Vet. Acad. Handlingar : 

Beskrifning på en Fisk, kallad Lods, 
TT är Scomber farulgosalbus. 

a en rar Svensk Fisk 

kallad Mal, och år Silurus, pinna 
dossali unica. 

. Om Kassavie gråsets (Poe aqvatice) 
plantering. 

. Beskrifning om Flygsands Svampens. 
. Försök att plantera Buxbom af frön. 

3. Rön, angående Svenska årtbuskens 

CSpartii scoparii) nytta och cultivering. 
Beskrifning på en Fisk, kallad Ler- 
bleking, Gadus Pollackius: 

. Rön om Sprithvete, eller ”Triticum 
spica multiplici, 

. Beskrifning på Vår.rågs-masken. 

. Ritning och beskrifning på fisken Rua. 
I Anmårkningar om Rötmaskens 

. Beråttelse om ett mårkvårdigt skydrag. 
Beskrifning på Korsnåfven och dess 
lefnadssått. 

Om Björnmåssan. 

.— 3, Petromyzon Planeri, tillförene okånd 
fisk i Sverige. 

Uti Acta Åcad. Cör Nat. Curiosor. 
p. 99. Fragmenta Ichthyologia hispanice, 

I Götheborgs Vet. och Vitth. Samh. Handl. 
eskrifning och figur på Phalena Noct. 
Roboris & Noctua alpium. 

Utkast till Flora Hallandica. 

1755. qv. I. 

1750. — I. 

1757. — I 

1702, — 4 
1704. — I 
1705. — 

1787. — 3. 

1700. — I 

LÅ 
1771. —= 2 

1770. — A 

1795. — 2 
1797--—— 4: 

1798. — 3. 
1804 

Tor LV. 

1778. 

1778. 
Till Phu ysiographiska Sällsk. i Lund: 

Om ogråsen i Halland, 

Besk 
Ett'efterlemnat M:scr. i 3 Vol. folio, innehåller 

rifning öfver Laholms Contract. m. ms. 
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Framledne Riks-Rådet och Presid. m. m. 

Grefve JOH. LILJENCRANTS'S 

Biographie. 

Hi. var född i Gefle Stad d. 20 Aug. 1730 
gå. st. samt son af Prosten och Kyrkoherden der- 
stådes ANDERS WESTERMAN och dess Fru Ma- 

RIA GYLLENKROK, bågge hårstammande från År 
ke-Biskopen LAURENTIUS PETRI och dess hustru 
ELISABETH MATSDOTTER WaszE, en frånde till 
K. GusTtaAF [I 

Under inhåmtande af nådvåndige kunskaper 
och hvilka vid Upsala högskola fullkomnades, vo- 
ro sårdeles åmnen , hörande till allmånna hushåll- 
hingen, föremål för hans betraktande, och valde 
han således ett dermed enligt Embetsyrke då han 
1750 lemnade Academien, samt blef först såsom 
Auscultant antagen i Kgl. Comm.-Collegio, . och 
1746 ordinarie Notarius derstådes. Under Riks- 
dagen samma år, kallades han till Secreterare vid 
Riksens Stånders Secreta Handels- och Manufactur- 
deputation, och det var då som hans utmårkta 

skicklighet satte honom i uwillfålle att för Statens 
råkning de följande åren få utrikes besöka de vig- 
tigaste Europeiska Handelsplatser (utom håndelsevis 
de Engelske), till vinnande af vidare kunskap i Han- 
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dels. Finance och Oeconomie-saker. 1761 återkom 
han, och efter afgifven ypperlig beråttelse om sin 
resa, uppdrogs honom samma år en ny, i anled. 

ning deraf inråttad syssla, under namn af Han- 
dels-Intendent med 500 R:ds lön och lika vårdig- 
het med Assessorer, för att i denna egenskap, ge- 
nom speciel tillsyn , befråmja utrikes afsåttningen 
på Svenska Slöjdevaror. 1762 erhöll han Konun= 
gens tillstånd att åfven besöka det för hans yrke 
högst vigtiga England, hvilken resa han: på egen 
kostnad verkstålde, och öfverlemnade vid hemkom- 
sten 1765 till Konungen en uppgift om de honom 
under resan uppdragne årender, och denna med- 
delad Riksens Stånder, mottogs med sådant bi- 
fall, att Assessor WESTERMAN anmåltes af Stån- 
derne hos Konungen till ernående af något vedermå- 
le deraf. Han erhöll ock, följakteligen, 1767 K. 
Fullmagt på Commerce: Räds vårdighet och tours 
Samma år kallades han till Medlem af K. Veten- 
skaps Academien, der han 1768 d. 20 Jan. genom 
ett Tal Om Svenska när ingarnes uwndervigt emot de 
Utlåndske , förmedelst en tybgare arbetsdrift gjorde 
sitt intråde. ÅAfven detta år försattes han af Ko- 
nungen i Adeligt Stånd, med namn af LIiLJEN- 
CRANTS. Såsom verklig Ledamot, intog han år 
1770 sin plats i K. Commerce-Collegium ; och kort 
förut (sista qvartalet 1769) valdes han till Vet. Aca- 
demiens Ordförande, då han efter tre månader åter 
lemnade Klubban med ett nytt Tal, Om Sveriges 
utrikes Handel i' gemen och den Levantiska i syn- 
nerhet. +) Åfven sedermera eller 1783, för andra 

”) Förut eller 1768 hade han ock till K. Vet, Academien aflem- 
nåt en vigtig Afhbandling: ”Om Sveriges fördelar och svå= 
righeter i Sjöfarten, i jämförelse emot andra Riken, som 
finnes i samma ärs SON Pp. 289-318 införd. 
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gången K. Academiens Ordförande, talade han = 
vid Presidii nedlåggande Om pemnninge-rörelsens 
verkan till ett Samhälles nytta eller skada. 

För den alltsedan 1714 upphörde Handels- 
och Finance Expeditionen , men som af Högstsal. - 

K. GusTtaAF III åter upplifvades, blef Commerce- 
Rådet LiILJENCRANTS 1773 d. 30 April till Stats 
Secreterare förordnad, — en lysande bana för hans 
bemöådanden och verksamhet! 
1775. utnåmdes han till Riddare af K. N. O. och 

upphöjdes 
£777. 19 Aug. i "Friherrligt Stånd, samt förord- 

nades ; 
1778. 3 Jun. att tillika förvalta Presidents-Em- 

betet i K. Stats-Contoret. 
1781. blef han Commendeur af K. N. O. samt 

efter ofta förnyad ansökning , att entledigas 
från Finance årenderne 

1786. 27 Nov. upphögd till K. och R. Råd och 
1787. till Commendeur af alla K. Maj:ts Orden 

och Ordens Vice Canzler; samt omsider 

121789. då K. Rådkammaren indrogs, förordnad 
genom Kongl. Kallelse-bref, att såsom Pre- 
sident förestå K. Commerce-Collegium , från 
hvilket Embete han först efter 23 år eller 
1812 begårde och erhöll Nådigt afsked. 
Förut eller år 1809 utnåmdes han af Ko- 
nung CARL XllI:de till R. o. C. af K. 
Maj:ts Orden, och åntel. 

£812. d. 3 Dec. upphöjd till Grefligt Stånd och 
Vårdighet. 

Sådan år förteckningen öfver Grefve LILJEN- 
CRANTS's Embeten och vårdigheter i Staten! Prof- 
ven af Hans utmårkta nit för sitt Fåderneslands 
vål, förvaras i Handlingar, hvilka dels åro all- 
månne gjorde, dels i andra, dem framtiden torde 
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uppdaga. Han upphörde icke förrån i sitt g2:dra 
år att för det allmänna vara verksam; och nåra 
2 år derefter nalkades hans upplösning, då han 
utan betydande föregångne kråmper afled stilla och 
under fulla sinnesförmögenheter d. 22 Jan. 1815- 

”Grefve LILJENCRANTS hade en medelmåttig 
och derjemte vårdig kroppsbyggnad; Hans ansigte, 
åfven vid högsta åldren, var behagligt, och in- 

ståmde både i sin stillhet och sine rörelser med 
egenskaperne af hans sjål; det angaf snille, skarp- 

. sinnighet, dristighet, ihårdig kraft, råttskaffenhet 
och ett högt sinne. I befattningar som Embets- 
man var han arbetsam, driftig och befallande — 
derutom, i våsendet glåttig och ålskvård. Hans tal 
var utmårkt af ljusa, omfattande, beståmda och 
ådla begrepp. Fem söner och en Dotter, fruck- 
terne af hans första gifte fortplanta det namn han 
förvårfvat: Sin råttskaftenhets efterdöme lemnar 
han dem och andra att efterfölja och vörda: Sitt 
'mårkvårdiga Embetsmanna-rykte, åt Historiens vård 
och dess rättvisa.” ?) 

+) Se Personalier öfver framledne R, R. Grefve LILJENCRANTS , 
författade af ÅA, G, SILFVERSTOLPE, Stockholm 1815. 
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Canzli - Rådet och f.d. K. Vetenskaps- 
Academiens Secreterares och Astronoms , 

HENRIC NICANDERS 

Bit rra pre 

Ha föådes d. 18 April 1744 i Södermanland; 
Oppunda Hårad och Vena Socken dår hans Fa- 
der var Bonde och Jordbrukare- Sin första uns 
dervisning erhöll han så vål som hans fyra brö- 
der uti Nyköpings Trivial-Skola; dock i början 
endast i den afsigt att låra skrifva och låsa, emes 
dan Fadrens villkor icke kunde gifva dem större 
förhoppningar. Emedlertid följde tvenne af dem 
den osåkra bana som studierne öppna. Den ene 
var HENRIC NICANDER, som måste för sin bårg- 
ning emellan Skoletiderne sysselsåtta sig med an- 
dras undervisande. 1759 mottogs han på Streng- 
nås Gymnasium, och 1763 vid Academien i Up: 
sala såsom Student. Tre år derefter försvarade 
han pro Exercitio Disputationen Proprietates non- 
nullas gvadrilateratorum evolutas sistens, samt pro- 
Gradu under Astronomie Professoren MELANDER 
(sedermera Canzli-Rådet MELANDERHJELM) en 
annan de densitatibus planetarum, då han 1767 till 
Philosophie Magister promoverades. Presiderade 
derpå 1770 för ett eget Academiskt Arbete de 
Qvadrante Murali, och blef samma år Docens i 
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— Astronomien. 1776 d. 19 Nov. valde K. Vet. Acat 
demien honom på en gång till Medlem och till sin 
Andre Secreterare, sedan ett okåndt Sållskap förå- 

rat K. Academien första fonden till Lön för nåmde 
befattning, Vid sitt intråde i Academien d. 11 
Dec. höll han ett Tal om Romerska, Grekiska och 
Hebreiska Mynt, Mått och Vigter, hvaruti såsom 
nytt förekomma en del undersökningar samt bevis 
att desse Mynt tid efter annan undergått förån= 
dringar. 
1784, efter den oförgåtlige WARGENTINS från- 

fålle, blef han egentligen K. V. Acade- 
miens Secreterare och Astronom, och 

1790. Secreterare i Kongl. Tabell-Commissionen; 
1793. En af Directionen öfver Pro Patria Barn« 

| " och Barnbördshus, samt 
1805. Ledamot af K. Commitéen till öfverseende 

och förbåttrande af en allmån fattigvård i 
Hufvudstaden: . 

Af alla Inlåndska lårda Societeter och gag- 
nande samfund var han ock Medlem, åfven som 
af de Utlåndske i Köpenhamn och Manheim. 

Sedan Secreteraren NICANDER i fulla 27 år, 
at K. Vet. Academien offrat sin tid och möda, 
dels genom observationer såsom Hennes Astronom, 

dels genom redactionen af alla emellan åren 1784 
— 1804 utgifne Calendrer och Almanachor, dels så- 
som författare af ett stort antal Afhandlingar, hvar- 
ibland de som angå Plogen och Virziska spiralpum- 
pen belöntes med discretioner af SAHLGRENSKA Pre- 
mie-Medlen , nödgade honom hans aftagande hålsa, 

att 1803 begåra afsked från den tjenst han hos 

Academien såsom Secreterare och Astrornom inne- 
haft, och hvilket han erhöll med bibehållande af 
lön och Öfrige fördelar. Han upphörde ock icke 
att bitråda Academien uti dess årender, så långe 
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han lefde; och Academien hade åfven den tillfrids- 
stållelsen, att genom val till Preses 1814 gifva ån 
ett bevis af sin aktning för honom såsom Hennes 
förtjente Embetsman, Minnet af denna honom vi- 
sade heder har han ock bevarat genom ett Tal 
vid Preesidii nedlåggande, — Anmärkningar hu. 
ruvida Climaten ändra sig och någon period kan träf. 
fas i väderlekens omskiften. 

Såsom vedermåle af Kongl. Nåd för Secrete= 
raren NICANDERS litteråra förtjenster, och i syn- 
nerhet för hans mångåriga måda och arbeten vid 
Tabell-Commissionen, hugnades ban sidstnåmnde 
är med Canzli-Råds namn och vårdighet. 

Några månader derefter infunno sig kråmpor, 
hvarat han ofta förut lidit, men blefvo nu mera 
plågsamma, och påskyndade också lifsslutet, som 
timaderdiöt i Febtsia8mns. 

De många bidrag Canzli-Rådet NICANDER 
till K. Academiens skrifter lemnat, åro ojåfaktige 
bevis om hans arbetsamhet och insigter hvilka, 
jemte hans ärliga lynne, gjorde Honom förtjent af 
så vål det allmånnas som enskiltes aktning, åfven 
béevittnad genom den Minnespenning, som vårdige 
Medborgare låto prågla 1805 öfver honom, med 
inskrift på frånsidan: Viro ingeniosis Computatioa 
nibus fide €& humanitate conspicuo- Amici. 

Hans Skrifter äro: 
I Kongl. Vet. Academiens Handlingar: 

1776. qv. 4. Problem att finna råtta figuren af ett 
våndbråde på en plog. 

1781. — 3. Anmårkningar om årstiderne och vå« 
derleken ifrån 1617 till 1639 fundne 
i Riks-Archivum. 

1783, — 1. Theorien om Wirziska Spiralpumpen 
förklarad. 

-— - 2. 3. 4. Första, Andra, Tredje fortsåtta 
ningen. 

1784. 
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1784: qv. 4. Fjerde fortsåttningen, 
1785. — 3. Femte fortsåttningen. 
17860. — 2. Obs. på Planeten Mercurii gång öf. 

ver Solens discus 4 Maji 1786. 
1787. — 2. Obs. på Solförmörkelse 15 Jun. 
1788. — 1. Obs. på Jupiters betåckning af Mår 

nen, 14 Mars. 
— = 2, Solförmörkelse, obs. d. 4 Jun. 
3789: — 4. Månförmörkelse, obs. d. 3 Nov. 
1791. — 2, Solförmörkelse obs. d. 3 Apr. 
1799. — 3. 4. Om ”Tabellverkets tillstånd i Sves 

rige och Finland ifrån 1772 till 
och med 1795, — 1:sta. och 2:a 

 Afhandl. 
1800. — I. 2. 3. 4. Tredje, Fjerde, Femte och 

Sjette Afhandlingen. 
1801. — I. 4, Sjunde o. Åttonde Afhandl. i sam: 

ma ämne. 
(dessa 8 Afhandl, äro i sammandrag särskildt utgifne 1802.) 

1805. qv. 2. Födde och Döde i Sverige och Fin« 
land åren 1796 - 1803. 

— — 3. Om Folkmångden i Sverige och Fin- 
land 1800, - 

— — 4. Sjukdommars hårjande i Sverige och 
Finland 1796 - 1803. | 

1809. — 1. Om födde och dåde åren 1$01 = 1805. 
— — 2. Om Svenska Tabellverket åren 1801« 

| 1805. - - 
— — 3, Utsåde-skörd m. m. under samma tid. 

1813. — I Utdrag af Tabellverket för åren 1806- 
1810. 

— —- 2, Dito angående folkmångden 18190. 
2814, = i, Utdrag af Tabellverket "angående ut- 

; -såde, skörd m. m. åren 1806 = 10. 
— — 2, Utdrag af Riks-Tabellerna för årer 

18iI. O. i812. : 

Kv. 4. Hendl, 1815. IL, St 20. 
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Upplysning angående det i sednare åren nyttjade 
stalningssått 1795: 

Afhandling om Skottår. — i de små Almanachor- 
ne 1799. 

fn om Linsådet i de samma — 18904. 
— om Astronomien i 2:a stomen af 
-— om Svenska Mått Encyclopedie 

och Vigter för Barn. 
Svar på Directionens för GusTAFs Inråttning är 

1800 framstållda fråga rörande fattigvården. 1805. 
Observationes Meteorologice uti Act. Acad. Theod. 

Palatine i Manheim. 
Bref till Hr Bope i Berlin, införde i dess Astro= 

nomische Jahrbucher. 
Aminnelse-Tal hållit öfver Öfver Direct. J. FAG- 

GOTI 1778: 

Direct. J. ALSTRÖMER, 1791. 
Bergs-Råd m.m.S.SANDELS 1799. 
Gen.-Maj. m. m. A. STRUSSEN- 

FELT. 18900. 

Comm.-R. m. m. Frib. PATR. AL» 
STRÖMMER. 1810. 

Presid.. mit Gr C. JASYLCENS 
BORG. 18902. 

Tal hållit i K. Sållsk. Pro Patria om dess Inrått- 
ning 1800. 

På Konungens Födelsedag 1811. 
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Vice-Presidenten m m. 

GUSTAF AD. LEYONMARCKS 

Biographie. 

an var Son af Secreteraren i Kongl. Kam. 
mar.Collegio SvEN JoH. LEYONMARCK och hans 
Maka, Fru ELIsaAB. MALMBERG (Dotter af Borg- 
måstaren MALMBERG i Nyköping) och föddes d. 
6 Sept. 1734 på Såtesgården Finsta i Roslagen, 

Sex år gammal började han sina studier i 
Föråldrarnes hus, under ledning af en skicklig 
Lårare, hvilken sjelf god Mathematicus, sökte ti- 
digt, att jemte andra kunskaper inplanta denna 
vetenskapens grunder hos den unga GUSTAF, och 

> med den framgång, att han ehuru ånnu knapt 10 
| år gammal, var redan bekant med CELsit, CLAI- 

RAUTS och WoLLFsS arbeten,af hvilka han njöt 
ett stort nöje. ; 

Är 1744 åtföljde han bemilte Lårare til K. 
Academien i Upsala, och bivistade der hvarje ter- 
min till år 1752, under hvilken tid han med myc- 
ken flit odlade de för honom  erforderlige veten= 
skaper. I de Mathematiske voro dock hans fram- 
steg i synnerhet utmårkte, hvartill det lyckliga till. 
tråde han åtnjöt hos den berömde KLINGENSTJER- 
NA , icke litet bidrog; och hade han redan vid 20 
ars ålder det vitsord, att ingen skulle varit skick- 
ligare till Matheseos Professor i Upsala- 
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Efter 8 års vål anvånd lårotid, och enligt 
Academiska författningarne aflagde examina, bör- 
jade Herr LEYONMARCK sin tjenstbana, och blef 
1754 vid K. Bergs-Collegium i Stockholm anta- 
ven, samt tvenne år derefter Extra-Notarius, och 
1760 verklig Notarius. 
1761 förordnades han till Bergstings och andra 

Bergmåstare sysslors förråttandei Wermeland. 
1766 års Riksdag gjorde han Notarie-tjenst i Bergs- 

deputationen. 
1767 erhöll han Secreterare » sysslan i K. Bergs- 

Collegium 3 och blef sedan 
1772 Assessor, 1778 Bergs-Råd, samt 

1805 vice President i samma K. Collegium; men 

utnåmdes emedlertid 4 år förut eller 1801, 
till Riddare af K. Nordstjerne Orden. 

Utom sin ordentliga tjenst-befattning valdes han 
ären 17867 1788, 1789, 1794 Och Kro 
till Revisor öfver Förvaltningen af allmån- 
na Brandförsåkrings-Fonden; åfven som 

1790 samt åren 1808 till och med 1814 såsom 
Krono- Fullmågtig i Allmänna Brandförsåk- 
rings-verket, och 

1796 till 1808 Krono-Directeur vid samma Verk. 

1792 Kallades han till Ledamot i Lag-Commissionen; 

1802 ' och 1803 förordnades i Nåder att jemte öf- 
rige Ledamöter förråtta undersökningarne, 
rörande Sala Silfververks tillstånd; 

Blef också samma år Ledamot af Commitéen till 
utarbetande af en pensions inråttning för 
Civil-Staten 3 och åndetl. 

1808, i följe af Nådigt förordnande, en af Com- 
"missionen vid Garpenbergs kopparverk. 

Redan år 17173 tillegnade sig K. Vetenskaps 
Academien en för så djupa insigter och lårdom 

ES 4 
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frågdad Man, såsom Ledamot, och valde honom tven- 
gånger till Sin Ordförande, nemligen under det 

Örsta qvartalet ären 1775 och 1783; då ban vid 
det förra Presidiu nedlåggande talade om Utsigten 
för Svenska Bergshandteringen i framtiden, och vid 
det sednare Om Karst-linien. KK. Äradenlien, hvars 
Handlingar båra vittne om hans förmåga att rikta 
vetenskaperne med valda rön, skall. sent förgåta 
det varma bitråde Hon af honom erhållit, och 
han ansåg sig pliktig att lemna åt Hennes ange- 
lågenheter. 

Vice Presidenten LEYONMARCK uppnådde en 
hög ålder. I åttationde första året slutade han sin 
berömliga lefnad, vård att för utmårkt embetsfit, 
oegennyttighet, råttskaftenhet och vånligt uppföran- 
de, alltid blifva andras eftersyn. 

Framl. v. Presidentens Skrifter åroi synnerhet: 

I K. V. Acodemiens Handlingar : 

7785. qv. 1. Om Cubiska och biqvadratiska eqva- 
tioners jakade och nekade, samt imas« 
ginaire eller så kallade orimliga 
rötter. - . 

— 3. 4. Första och andra fortsåttningen. 
1786. — 2. 3. 4. Tredje, fjerde och femte fort- 

sättningen med slut. 4 

1788. = 3. Om ett sårskildt sått att upplösa Bi- 
qvadratiska 2&qvationer uti 2:ne an- 
tingen irrationella eller rationella qva- 
dratiska factorer. 

1789. — 1. 2. Tillåggning vid den förstnåmnde 
Afbandlingen. 

1794. — 2. Ett sått att söka maximum och mi- 
nimum. 



1795. qv. 1. Ett sått att finna qvadratiska och 
cubiska factorer i eqvationer af fem 
te graden. 

1796. — 2. Jåmförelse emellan den coniska och 
cylindriska linkorgen, 

1802. — 3. Om pendlars svångningstider. 

1808. — 3. Om visse Exponential- Eqvationers 
reduction i Algebraisk form, 

1810, — 2. Tillågg till föregående, 
— — 3. Upplösning af Exponential Eqvatio- 

Den 2 == 

1776. Aminnelse- Tal öfver Herr DETLoF HeY- 
KENSKÖLD. 
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Åssessorens och f.d. Provincial-Medici , 

Doctor CARL MAGN. BLOMS 

Biographie. 

Ha. föddes d. x Mars 1737 uti Kåfsviks För- 
samling i Småland,der hans Fader, ZACHARIAS BLOM, 
var Kyrkoherde, och gift med MARGARETA ÖRRE. 

Sedan han de första 12 åren njutit privat un- 
dervisning hemma, kom han 1749 till Weziö 

Skola, derifrån han flyttades 1752 till Gymnasium, 
Till studiernes vidare fullkomnande, afreste han 
1755 till Upsala Academie; likvål som obemedlad, 
kunde han icke der uppehålla sig förrån 1758, 
då han, i uppsåt att ingå i Presteståndet, utgaf, 
under d. v. Mag. Doc. (sedan Prof.) HAGMANS 
inseende, sin disputation pro Excercitio: Observa« 
tiones critico-philologice novas interpunctiones €&I lec- 
tiones Novi federis Schoetgerianas. Den sårdeles 
böjelse han emedlertid fattade för Natural-Historien, 
föranlåt honom dock att åndra sin första föresatts, 
och vålja Låkare vetenskapen till hufvudyrke, hvar- 
till åfven Archiater VON LINNé honom uppmun- 
trade. Under denna lårotid, yppades för honom 
lågenhet, att 1760 blifva på en utrikes resa följ. 
aktig, då han, sårdeles vid de Hollåndske Uni- 
versiteterne, fick tillfålle att mycket Öka sina re- 

| dan vundna kunskaper. Efter återkomsten det föl- 
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jande året till Upsala, undergick han de vanliga för- 
hören, samt disputerade under sin store lårares Pra- 
sidium, pro Gradu de Ligno Qvassig, och såsom 
primus erhöll Doctors Hatten d.- 72. Junii 1763. 
Att han redan det föregående året kallades till Le- 
damot af Vetenskaps Societeten i Basel, vittnar om 
det fördelaktiga literåra anseende han tidigt ågde; 
och ej mindre talar haos utnåmnande 1764 (ehuru 
utan lön) till Låkaresysslan i Östra Bergslagen, 
hvartill han åfven före Promotionen erhållit kal- 
lelse, och af den orsaken kunde icke antaga K. 
Sundhets-Commissionens anbud att hos den berömde 
BoURrRGELAS i Lyon studera Weterinår- vetenska- 
pen: Han sökte sedermera 1771, förgåfves, den 
med Provincial -bestållningen förenade HLectors= 
sysslan i Wexiö3; men förordnade det stållet 1774 
till Bergslags-Låkare och Provincial-Medicus i He- 
demora district i Dalarne, i kvilken egenskap han 
till 1808 med oafbruten nit och omtanka fortfarit. 

Ar 1782 hedrades han med Assessors titel och 
vårdighet, och sedan han i 43 år oförtrutit upp- 
fyllt sina vårf såsom Embetsman, och med talrika 
och vackra rön riktadt vetenskapen; beviljade K. 
Maj:t honom år 1808, på begåran, en afsked. 
Detta oaktadt, bestridde han efteråt, på K. Sund- 
hets-Collegii anmodan, sjukvården NR för Be- 
våringsmanskapet i Dalarne, åfven som hany efter 
samma K. Collegii förordnande, förråttade besigt- 
ningarne af Gestriklands och Helsinglands bevårings- 
corpser. 

Samma år promoverades han i Upsala å rg 
såsom Jubel Doctor. 

Doctor BLom var en af de första som i Ri 
ket medverkade utöfningen af vaccinationen, och 
hugnades för sin möda af K. Sundhets Collegium 
med gratialer och med den Medaljen, som för det- 
ta nyttiga åndamål blifvit pråglad. 
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Allt sedan 1778 råknade K. Vet. Academien 
Assessoren BLom bland sine mycket förtjente Ie- 

”damöter, likasom Academia Cesar. Nature Curio- 
sorum, 1a Societé Medicale i Paris och flere lårde 
Samfund på lika sått hade tillegnat sig honom. 
Nedanföre anförde Arbeten åro vedermålen af hans 
godkånda bemådanden såsom författare. 

Genom åktenskap (1773) med Dottren af 
Bruks-Patronen J. F. PEtTrRÉ, ANNA CHRIST. 
PeTRrRé, hvilken han sedan 1799 åöfverlefde, blef 
han Fader för 15 barn; och efter upphunne 78 
är och den berömligaste vandel, ehuru icke utan 
af bekymmer för sin bårgning åtföljde, samt slut- 
ligt , halft års sängliggande af en plågsam chronisk 
rheumatisme, afled denne aktningsvårde Man i He- 
demora, d. 4 April 1815. 

Hans Skrifter äro: 
z. Bote- och förvaringsmedel emot Rödsot, Wester- 

äs 1772. 8:0. 
2. Kungörelse om råtta såttet' att förekomma och 

"bota Maligne Fluss- och Rötfeber, Westerås, 
1773. 4:0. 

3. Register öfver framledne Banco-Commissarien 
- BerGu Tal om låckerheter. Stockh. 1785. 8:0- 

4. Underråttelse om Röt- och Gallfebrars botande, 
m. m,. Fahlun, 1788. 8:0. 

5. Kokbok för fattiga, Stockh. 1802. 8g:0. 
6. Samlade underråttelser till urskiljande af goda 

och pålitliga, från gamla och odugliga Medis 
camenter, Stockholm 1802. 8:0. 
I Baselska Vet. Sällskapets Handlingar: 

Vol. 1. 172. Descriptiones quorundam Insectorum 
nondum cognitorum ad Aquis Granum Anno 
1761. detectarum. 
I Kongl. Vet. Academiens Handlingar; 

1764. qv. 2. Beskrifning på en liten fjäril som 
utåder bistockar. 



1766. qv. 3. Anmårkning om varma baden i Achen 
och Burscheitz. 

1773. — 3. Medicinska försök med Aconitum 
Napellus. 

1774. — I. Beråttelse om gangren&se sår och 
flåckar af bolmörtens åtande. 

4. Anmärkningar om Metmaskar. 
17809. — 4. Om blodflöd utur lifmodren, orsakad 

af mjölkkastning. 
1781. — 4. Om ett besynnerligt Nafvelbråk. 
1782. — 4. Om hvitrotens förmånliga planteran- 

de på ångar. 
1785. — 3. Beskrifning på en helt ljusgrå eller 

nåstan hvit Orrhöåna. 
1786. — 3. Beskrifning på Ornås björken. 
1788. — 3. Om tarmen Jejuni bristning genom 

utvertes våld, och derpå följande ha- 
stig död. 

1799. — I. vanns håndelser med dödliga på- 
töljder af rheumatisk orsak. 

1804. — 3. Om en oformligt uppdrifven och till 
svamp eller fett liknande massa för- 
vandlad mennisko-mjålte. 

1807. — 2 Beskrifning på en mycket hvit, språk- 
lig vrart af Tjåder. 

1810, — 2. Masken Ascaris fö bien lefvan- 
de uttagen utur en bulning i högra 
ljumsk-körteln. 

Uti Acta Medicorum Svecie. 

Tom 1. Observ. de aöre & morbis Epidemicis in 
Dalecarlia Svecorum ab initio Ånn. 1772 
ad finem Ann. 1713- 

I Samling of Rön och upptäckter, utgifne i Götheb. 
1781. Nov. Anmårkn. vid Hr Vic. DAZURS Åre- 

minne öåfver Archiat. VON LINNÉ, 
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i I Patriot. Sällsk. Journal, 
1785: Anmårkning om Sådesmasken, 
1789. $. 579. Svar på frågan: hvilka åro de or« 

saker, utom våderlek, som i all- 
månhet måst bidraga till missvex« 
ter i vårt land? 

18900. Om Rumfordska soppan, såsom nå. 
rande spis för fattige. 

I Collegii Medici Riksdags velationer. 
1765. Om Medicinalverket i Hedemora. 
1769. Om gångbara och andra förefallande sjuk- 

domar i Östra Bergslagen och Dalarne, 

I Låkare och Naturforskaren: 

Afhandlingar och bref Tom. 10. s. 1. Tom. 11. 
sS. 82 och 292 — samt Embets beråttelser 
i Tom. 4, 5, 6, 8, 9 och 15: 
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UTDRAG 

af Kongl. Vet. Acad. Dag- Bok. 

FÖRTECKNING 
På de Böcker m. m. som wider detta årets förlopp 

blifvit skänkte till Kongl. Vet. Academien. 

H. La Pracre, (Comte,y Theorie Analytique des pro> 
babilités 2:de Edit. Paris. 1814. 4:0. 

K. 7. Societeten i Göttingen: Commentationes Soc. 
R. Scient, Gotting. Recentiores. Vol, 11, ad 
anm, 1811-13. Goiting 1813. 4:0. 

Hr CanarD, N. F., Traité Elementaire du Calcul des 
Ineqvations. Paris 1808. &:0. 

Hr Hausmann, J. F. L., Handbuch der Mineralogie 
1-3 band. Göttingen 1813— 14. 8:0. 

— Versuch eines Entwurfs zu einer Einleitung 
in die Oryktognosie. Göttingen, 1805, 8:0. 

— Göttingische Gelehrte Anzeigen, 5 1—104. St. 1815. 
— Einfaches mittel die beköstigung der verwun- 

deten krieger zu erleichtern, Göttingen 1815, 8:0. 
Hr SacHsE, W., das Wissenswöärdigste äber die häu- 

tige Bräune. I - 2 band, Läbeck 1810, 8:0. 
Hr Minne, JosHva, a Treatise on the Valvation of 

annuities and Assurances on lives and Survi- 
vorships Vol, I. 11. London. 1815. 8:0, 

Hr Röpvrick, H. F. Skizze des physisch moralischen 
zustandes Dalmatiens und der Buchten von Cans 
tarro. Berlin 1811. 8:0. 

— Praktische anweisung zur verfertigung der Ve- 
netianiscen Estrische mit 24 kupfertaf. Berlin 
1810. 4:0. 

— Entwurf zu einer — Transportirungs antallt för 
verwundete. Aachen 1815. 8:0. 
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Hr pE Lasteyxie, CH., (Comte) Catechisme politi-' 

que de lä Monarchie Espagnole. Paris 1815. 8:0. 
— Nouveau systeme d'education pour les ecoles 

primaires. Paris 1815. 8:06 

Hans Exc. Gr. von ENnGEestROM, L., Lettre a M. 1e 
"CH, DE Born sur le Tourmaline du Tirol, par 
Mr Muzzrer. Bruxelles 1779. 4:0. 

— Methodus nova inveniendi longitudines locorum 
Terra Marique per Lunam. 

Hr NorszerG, G. E., Beylagen zur geschichte der Er« 
findungen. Erst. heft, Revel 1815. 8:0. 

Hr PaAyxuL, Gust. von, Samlade Svenska Skrifter, 
Upsala 1814. 8:0. ; 

Hr GråBERG, de Hemsö, I due Opuscoli de C. C, 
TaAcIiTo, tradotti de Gaetano Marré con un lessico 
storico Geografico di vocaboli antichi. Genes. 
1813. 8:0: 

— Lecons de Cosmographie, de Geographie & de 
Statistique. Genes. 1813. 8:0. 

—  Saggio Istorico su gli Scaldio antichi poeti 
Scandinavi. 8:0. 

Hr Krenuin, C. E., Grunderna till Geometrien 1 Tolf 
Böcker, Stockholm 1814. 8:0. 

Hr JacoBzseEn, F, J., Seerecht des friedens und des 
krieges in bezug auf die Kauffarthei-.schiffart, 
Altona 1815. 8:0. 

Hr Vigzorc, E., Analyse des Travaux de la Societé 
BR, Veterinaire. Copenhague. 1815. 4'0. 

Hr Cassrtröm, N., Bachkeracht Dr. Physiseh-dixetetische 
Anleitung die gesundheit der seeleute zu erhal- 
ten. Petezsburg 1790. 8:0. 

— Tenore Catalogus Plant. Hort. Reg. Neapolitani 
in Ann. 1813. 4:0, 

Hr GaADorin, J., Historia Doctrine de affinitatibus 
Chemicis. Dissert. Acad, VIIL Abo&e. 1815, 4:0. 

Hr ScemipT, Doct, C,., der Zitterstoff, Electrogen und 
seine Wirkungen in der Natur, Entdeckt. I - 2 
Th. Breslau 1806. 8:0. 

— Das Alphabeth der Hieroglyphen, enträthselt. 
; Breslau 1805. 8:0. 

" Hr Swaartz; O., Summa Vegetabilium Scandinavixe. Hol< 
mi2eS 1815. 2:90. 
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Hr TRAFPVENFELT, C., Årsberättelse om Svenska Läka- 
re Sällskapets Arbeten, lemnad 1815. Stock- 
holm 1815+ 8:0. 

Naturalier m. mn. 

Till Kongl. Vet. Academiens Museum 1815. 
Skänkte af 

Hr Westin, Jon., 20 St. Brasilianska Foglar, samt en 
låda Fjärillar från samma land. 

Hr THusszerG, C. P,, Ett stycke af den elastiska Sand- 
stenen från Rrasilien. 

Hr Casström, N., Några Brasilianske Lepidoptera. 
Hr Swartz, O,, En Samling Europeiske Fjärillar. 



— - SEN ERAN ANNIE 

LÅ 

FÖRTECKNING 
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på de Afhandlingar och Rön, som äro 

I. 

införde uti detta Andra Hälte: 

O, de ctorrectioner och beräkningar 
som vid Tidsbeståmmelse med Chro- 
nometer äro användbara ; af C. G. 
HÅLLSTRÖM . - - (er 145. 

Förändrade expressioner af Cardans 
Formler för rötterna i cubiska equa- 
tioner ; af B. BERNDTSON - - 

Beråttelse om fortsatte försök att med 
Alun-Brannschiffer brånna Tegel, af 
P, B. BERNDES. Fortsättning och slut 

Beskrifning öfver några Rotfluge-arter 
hörande till slågterna T hereva och 
Ocyptera; af C. P. FALLÉN - 

Anmärkning om Fucus piluliferus 
Turn. och beskrifning om tvänne der- 
med nårslägtade arter;af C.A. AGARDH 

Afhandling om de cryptogamiske vex- 
ter som komma under namn af Cali- 
cioidea; af E. ACHARIUS LS 

Sjukdoms Historia med obductions phe- 
zomeén , af TH. HEDLUND = a 

Tillägg vid föregående af O. SWARTZ 

183. 

185. 

229. 

241. 

2463 

272. 

276. 
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9. Hydatider, fundne i hjernans ventricler 
vid en obduction, berättelse lemnad af 
E. GADELIUS - - - - 2179. 

10. Utdrag af framl. Direct. HELLANTS 
Observationer öfver Barometern hållne 
i Torneå, åren 1778 — 1786; af H. 
NICANDER - - & ii. 281: 

Biogrvaphier öfver: 

Prosten Doct. P. OsBECK. 296. 
Riks-R. m.m. Grefve J. LILJENCRANTZ. 300. 
Canzlie-Rådet H. NICANDER. E 304. 
v. Presidenten m.m, J. ÅA. LEYONMARCK. 309. 
Assess. 0. Prov.-Med. D:7 C. M. BLOM: 313. 

Utdrag of K. V. Acad. Dagbok. 318: 
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SOS EVAS Ano 
nn SÖS 

FIGURER 

Till 2825 Års Handlingar. 

Första Stycket: 
Tar, I & II. hörer till Hr Berades Afhandling. 

Im. — — till Hr Thunbergs Afhandling. 
IV. Av ull Br Agardhis Afbandling. 

B. — till Hr Swartz's Afhandling. 

Andra Stycket: 
TaB, V. bhörer till Hr Ägardhs Afhandling. 

VI. — till Hr deharit Afhandling. 
VIL — till Hr Gadelii Berättelse, 

K. V. 4, Handl. i8is. II, Si. 21 
- 



FÖRTECKNING 

på Auctorerne till de Rön m. m;, som 
finnas införda i 1315 års Hand- 

lingar. 

Avsked E., Rättelser och Anmärkningar 
vid Historien om Trådslingorne uti Kongl, 
'Vetensk. Academiens Handlingar för år 
ISIAN uma - - - I. 1539; 

— Afhandling om de cryptogamiske vexter 
som komma under namn af Calicioidea. II. 246, 

AGARDH, C.A,., Anmärkningar om Fucus Thun- 
bergii och beskrifning af en dermed när- 
slägtad art - - - I. 102: 

— Anmärkning om Fucus piluliferus Turn. 
och beskrifning af tvenne dermed mnär- 
slägtade arter - - S - IL. 241. 

BERNDES, P. B., Berättelse om fortsatte försök 

att med Alun Brann-schiffer bränna Tegel, 
jemte Ritning på dertill brukad Ugn I. 43. 
Fortsättning och slut. - - FR LENE a 

BERNDTsSON, B., Förändrade expressioner af CARrR- 
DANS Formler för rötterne i cubiska eqva- 
tioner - - - - II. 183: 

CRONSTRAND, S. A., Aldebarans occultation d. 
18 Sept. 1810, beräknad - - - I, 34. 

Fairés, C. F., Beskrifning öfver några Rotflu- 
ge-arter, hörande till slägterne Thereva 

och Ocyptera - mV lAL TNE = EL Og 

Frorman, ÅA, H., Dynt ( Cysticercus cellulosze) 

funnen i hjernan på ett yrsjukt Svin I. 132. 
GADELIUS > Hä3s Hydatider, fundne i hbjernans 

ventricler vid en obduction . - IL. 279. 

HrboirunsD, TH., Sjukdoms Historia med obduc- 
tions phenomén = ss «= + IL 272: 
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HåLrnström ; C. G., Om de correctioner och be- 
räkningar Sn vid Tidsbestämmelse med 
chronometer äro användbara - SN 
C. P., Astronomiska och Chronometriska 
GIL estänImelser 1 södra delen af Riket, 
gjorda år 1814 - >> Re 

MunKe , Hans, Om den Norrska Hadesysen I. 
NicAnperR, H., Utdrag af framl. Dir. HELLANTS 

Obtervalioner öfver Barometern, hållne 
i Torneå åren 1778 - 1786 - 1; 

O>pHEnvs, E., Berättelse om Ben af ett Foster, 
bortgångne genom sår på magen, utan för« 
lust af modrens lif = = 

SPRENGEL, K., Granskning och försök till ny 
anordning af Örtslägtet Serratula - IL 

Swartz, O., Svampar saknade i El. Sv. L. funne 
i Sverige och anteknade, 7:de stycket I. 

”— Angående Hydatider, i anledning af Hr 
HebiounNDs Sjukdoms Historia = II. 

TuygnBerc, C. P., Underrättelser om den Svenska 
Katt-Loen, Felis borealis, samlade - L 

145. 

67. 
I. 

281. 

3. 

88. 

208. 

276. 

80. 



—LLK Sov Loe vn 

REGISTER 

Till 1815 Ärs Handlingar, öfver de ämnen 
som deri förekomma. 

Abiebaran , dess occultation beräknad 34. 

Alunberedning vid Javelle i Frankrike 187. vid Neapel på Solfa- 
tåra 187. 
Brälschifter till Tegelbrånning 43. 185. dess innehåll och nyt- 
ta 220. 227: 
crystaller 190. 

Arvesyge 23. 
Astronomiske Ortsbestämmelser 67, / 
Barometer-observationer 281. dess högsta och lägsta stånd i Torneå 

under flere år 281— 293. | 
observationer jemförde med de i Stockholm 29. 

Ben af ett foster bortgångne 31, . 
Biographier ötver C. A, BLomM 

J.: ÅA. LEYXONMARCK, 
J. LILJENCRANTZ, 
H, NICANDER, 
P, OSBECKs 

Calicioidea 246. ANT 
Calicium aspersum 265. cembrinum 267. leucomelas 264 ligniperda 

287. tigillare 267. tympanellum 263. stigonellum 268. 
sessile 268. turbinatum 269, NG 

Cardans formler för rötterne i cubiska zqvatiorer, föräodrade ex- 
pressioner af dem 183 — 184. 

Carduus, örtslägtets caracter och arter 99. Å 
Chronometerns känslighet för varme 166, hastighet ätt beståmma 

156. 158. 165, framskridning, hvaraf den beror 158. Tids- 
bestämmelse dermed 145. 

Cindel-kol 187. i 
Cirstum, Öörtslägtets caracter och arter 98. 
Correspondenter, utländske 140. 
Cyphelium , nytt lafslågte, dess caracter 263, dess arter; adsper- 

sum 265. cembrinum 267. leucomelas 261. picastrum 205, 
scabrosulum 266. = sticticum 268. stigonellum 268.  tigil- 
lare 266. turbinatum 268. tympanellum 263, 

Cysticercus cellulose 132, 
Dagbok K. Acad. Utdrag derur 139, 
Dynt 277. i hjernan på Svin 132. 
Elephantiasis 26, 
Entozoa — dess slägten; Echinococous — Coenurus — Cysticer- 

Cus 277. 278. S : 
Felis borealis 80. — Lynx 81. caracteren på dem 85: ; 
Ffucus bacciferus 243, — patens 242. — pilulifer 241. pinnatifo- 
— lius — beskrifven 244, — Swartzii 105. —Thunbergii 103, 



Register. 

Gasteromyci 108. deras slägter och arter anförde: Arcyria 117, 
Aethalium 110. Bovista 125, Craterium 118. Cribraria 118, 
Diderma 114, Eurotinm 119, Geastrum 125. Leocarpus II 
Lycoperdon 121. Mucor 119. MNidularia 128. Onygena 120. 
Physarum 114. Pilobolus 127. Scleroderma 123, Sphe- 
robolus 126, Spumaria 109. Stemonitis 116, Stilbum 119. 
Strongylium 110. Thelebolus 126.  Trichia 115. Tuber 
127. Tubulina 113, Tulostoma 121, z 

Grandines 217»- | 
Hydatider 273.» 274. — i hjernan3s ventricler 277, 
Kalkjord] 194. 
Kattlo, 80. dess kännemärke 84, mått 87- | 
Lecidea corrugata 259. gelasinata 268, tigillaris 267: 
Ledamots val 142, Ledamöter aflidne 142, 
Lepra 4. universalis & partialis 20. mnodosa 26, 
Lera till Tegel, dess beståndsdelar 189. FAS i 
Lichen gelasinatus 268. graniformis 259, inqvinans 264, tigil- 

laris 267. 
Liköpning 279. | i 
Limboria , nytt Lafslägte, dess caracter och arter 255- constellata 

2560. Ccorrugata 259. fimbriata 255. fexella 258, regularis 
260. sepincola 256, 

Longituds-skillnad 170, 
Långdbestämmelse 169. 
Lycoperdon qvadricorne, beskrifven 122. 
Magnesia salita — sulphurata 194, 
Minnespenning , ny slagen 141. 
Mursalt 190. dess beståndsdelar 193 
-Musca grossificationis se: Ocyptera roralis — roralis se Ocyptera — 

carbonaria se Ocyptera — cylindrica se O, brassicaria — segnis 
se Ocyptera, 

Muscides, flugfamilj 229. 
Nederbörds observationer i Torneå 29. 
Obduction, beskrifven 279, — phenomåén 272. 
Ocyptera — Insectslägte dess caracter 229. dess arter: brasticaria 

235. carbonaria 239, costata 239. Ccylindrica 236, lateralis 
236. maculata 237. simplex 240. tachinaria 237. 

Ombrometer 29, 
Ortsbeståmmelser med chronometer 67. 
Pelagra 27, 
Pendelurs controllerande 155. 
Plexus choroidei 279. 
Preronia 92. arter hänförde till andra slägten 101: 
Radesygen , den Norrska 1. 
Rhizomorp ha — rättelser vid förut gifne beskrifningar derå 137. 
Rotfluge-arter — beskrifne 239. 
Räflo — Varglo 33, 
Schizoxylon 257. : 
Serratula — Öörtslägtets anordning och arter 88 —953. 
Sibbens 4. dess tillfålligherer 8. åtskillnad från venerisk sjuka 112 

orsak 10. medel derför 13. curmetod 14. åtskillnad emele 
lan den Norrska och den i andra länder 19 — 20, 

Sjukdoms historia 273. 
Skörbjugg — Alpisk — Isländsk 27, 

/ 



Register. > L 

Spetålska 4. 20. symptomerne 20 —23. 
Spheria crispa 255. — byssacea 269. 
Spherocarpus sessilis 268. 
Stehelina , örtslägtets caracter och arter 97. 
Stjernbetäåckning 211. 
Svampar, nya 1 Sverige 108, 
Svältcur, hungercur 7, 
Syphilis insontium 4. 
Tachine flugarter 235. 
Tenia finna 132, 
Takpannor 212, 213, 
"Talk 194, 
Tegelbrännings försök med Alun-brannschiffer 43 — 185: 196, 206. 

23 228. N 
Testementariske dispositioner 139- 
Thereva — Insect-slägtet 229. dess arter anförde: hyalipennis 233. 

— muscearia 23, — nana 233, — pygmea 234, — subcoleop- 
trata 231. 

Trådslingor 137. 
Tympanis saligna 264, 
of till Tegelbränning 43, --- dess construction 54. 
Ulcera serpiginosa 6. 
Verpa , nytt svampslägte, dess caracter och arter 123— 131. 
Verrucaria byssacea 269. 
Vexelbruk — prisämne 140. 



I. St, 

2. St, 

Tillågg och Rättelser: 

2 sid. 12 rad 
dl — tiock 
7 —anm,5-20 — Feigi 

25 — Schocknitz 
anm, 6 - I — Svenson 

8 — 1 — omskiftande värk i 
benen (tibia) 

står: Fremanns lås: Frimanns 
— tunn 
— Feige 
— Schock witz 
— Swendson 
— flygande vårk i de länga 

benen (os$sa) i syn- 
nerhet tibia 

14. — 24 — curera sjukdomen och -— curera sjukdomen ha- 
stiot och 

16. anm. 21.2 19,anm, 35, Lib, 17 — Lib. VI. 
17. anm, 24.1 Vorlaut — Verlauf 
19, — 8. — fructum — fructui 

anm. 34, 12, 20-5, Willemoet — Willemoes 
anm, 35. I. — Sikerlievo — Scherlievo 

20. anm, 40. 2.—" Freemans — Frimanns 
21, anm, 43. 3. — Holy — Haly 

— 49. 2.— Fuena — Furno 
— 47. 9. — såga det — säga honom hans krämpa 

22, anm. 49. 4. — alta — alba 
23. anm. 53. 3. —Cher,Lib,111.c.54,— Chir. Lib, 111,C.55; 
24, anm, 57. 2.— c&pierit — ceperit 
25. anm. 60. 9. — Valesins de Tarente — Valesius de Taranta 
27. anm, 74. 4.— Bouorden — Bonorden 

— 75 1. — Ramond — Raymond 
— — 2. — Briende —— Brieude 

28. anm. 70. 5. — Saning — Sauvage 
29, anm: 90. 3. — Rolls — Rollo 
30, anm, 94, 2.— Nimrod — Monrad 
SRS Buchuse — Bichner 
— — —28—- Archegenes — Archigenes 
— — — 20. — Rhazos — Rhazes 

Lanfrancius — Lanfrancus -— — — — 

150 sid. 11 rad. står: QQ? lås: Q2 

FN BS OSCE) 

107. — 7 — — 2,522t — 2,522! 
— — 11 — — Ö'001187u3 —0"00118722 

175. — 10 — — litet cursivt m i ställer för det större 

Anmårkes äfven att öfverallt der bokstäfverne Ps zz, NR 

förekomma med tvånne ziffror näst efter, såsom Då» 3, 

N?, R?3 bör rätteligen låsas: (GE x.2, Ni, Ry? 

281. — 2 — — Hellanbs — Hellants 
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